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A románcement-ipar fejlődése

a hidraulikus habarcs kötőanyagok vízzel való reakciójának megértésére irányuló kuta-
tások története a 18. szd. második felére vezethető vissza. az ipari forradalom kezdete 
olyan építési szerkezeteket igényelt, amelyekre a hagyományos habarcsok nem rendel-
keztek megfelelő  tulajdonságokkal, míg a trassz és a puccolán beszerzése bonyolult és 
költséges volt.

Két nevet kell megemlíteni a hidraulikus kötőanyagok hajnalával kapcsolatban: 

Bernard forest de Bélidorét (1697-1761) franciaországból, aki elsőként írta le a vízalatti 
beton alapozást az “architecture hydraulique” c. összefoglalójában és John Smeatonét 
angliából, aki azonosította a mész hidraulicitásának összetételbeli követelményeit, 
nevezetesen a mészkőben levő bizonyos mennyiségű agyag jelenlétét. az általa 1755 
körül épített eddystone-i világítótorony jelezte a hidraulikus kötőanyagok új korszakának 
kezdetét. 

John Parkernek feltehetően tudomása volt a két mérnök a felfedezéseiről, amikor 1796-
ban “septaria”-ból sikeresen előállította a románcementet. a Brit Szabadalmi Hivatal 
2120 számmal fogadta el 1796 július 28-án Parker találmányát, “ Egy bizonyos cement 
vagy terras, vízi vagy egyéb építkezések és stukkó munkák használatára” néven vette 
kezdetét a sikersorozata ennek a kötőanyag-csoportnak, melyet többek közt román- 
cementnek ismerünk. Ezt a nevet először 1798-ban használta egy kiadvány, amely 
Parker cementjét hirdette és amit hamarosan kritizáltak is, mint alkalmatlan utalást a 
rómaiakra, akik soha nem használtak ezzel egyenértékű anyagot.

az alábbi szemelvény Parker szabadalmi leírásából származik:

A módszer, amely alapján előkészítettem és összeállítottam ezt a cementet 
a következő: Az agyagos kőzetet, vagy konkréciót először kis részekre kell 
összetörni, majd egy égetőkemencében kiégetni, úgy ahogy a mészkövet 
általában szokás, olyan hőmérsékleten, amely csaknem elegendő a kő 
megüvegesedéséhez, majd porrá őrölni valamilyen mechanikai vagy más 

töRténEtI ROmáncEmEntEK:
fEJLődéS, GyáRtáS, 

HaSZnáLat éS ELtERJEdéS

1.
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módszerrel. Az így nyert por maga a cement.

A habarcs készítésének legjobb és legelőnyösebb módjaként veszek két rész vizet és öt 
részt a fentiek alapján előällított porból, majd a port a vízhez adom, vagy a vizet a porhoz 
ügyelve a keverésre és rázásra az összekeverés teljes ideje alatt. A cement tíz vagy húsz 
perc alatt megköt akár víz alatt akár azon kívül.

Bár jól lehet leírtam mit tartok a habarcs készítésének legjobb arányának, fontos meg-
jegyezni, hogy ezek és minden más arány is alkalmazható ezen leírás részeként, mind- 
azonáltal fontos megjegyezni azt is, hogy semmilyen más arány nem készít ilyen erős 
cementet ilyen rövid idő alatt, mint azok, amelyeket itt kifejtettem. Továbbá esetenként az 
előbb leírtak szerint készült porhoz olyan arányban keverek meszet, égetett agyagot vagy 
homokot, amit az adott felhasználás megkíván, tekintetbe véve azt is, hogy a kevesebb 
viz használata jobb és minél hamarabb kerül felhasználásra az elkészült cement, vagy 
habarcs annál erősebb és tartósabb lesz.

Elvben nem sok változás történt a románcement gyártásában azóta. a románce-
menteket rendszerint továbbra is mint natúrcementet, vagyis természetes kőzetből, 
égették eltekintve azoktól a kísérletektől, amelyek a kötőanyagok különböző eredetű 
keverékekből való előállításával foglalkoztak. Ezek a termékek napjaikban, mint korai, 
vagy proto –portlandcementek ismertek. Ezek a kötőanyagok csak az 1880-as évek után, 
a horizontális forgókemencék megjelenésével lettek sikeresek, amikor is a technológiai 
fejlődés következtében lényegesen magasabb égetési hőmérsékletet tudtak elérni, mint 
az a románcementek esetében volt.
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A románcementek gyártása

a fentieket tekintve a 19. század első felében a románcement gyártása és felhasználása 
túlnyomórészt angliában történt. az európai kontinensre és a tengerentúlra, különösen 
az amerikai Egyesült államokba - ahol a gyártás még alacsony színtű volt a 19. szd. ele-
jén -, irányuló export a románcement  anglián kívüli korlátozott használatához vezetett. 
az USa 1818-ban kezdte meg a saját románcement termelését, míg az európai konti-
nensen inkább a század közepén jött használatba, abban az időben, röviddel az 1850-es 
évek után, amikor a mérnöki munkák és a szerkezetépítések fellendülése kezdődött.

a románcement alkalmazása sokkal korábban kezdett hanyatlani angliában, mint a 
szárazföldi kontinens országaiban, amit az 1850-es évek közepével lehetett megjelölni. Ez 
időben két esemény vágott egybe, vagyis a szeptária könnyű tengerparti elérhetőségének 
a csökkenése, amelynek a begyűjtése olyan mértékben megnőtt, hogy a Parlament a 
tengerparti eróziót részben ennek tulajdonította, a másik a portlandcement gyártásának 
fejlődése, amely a cementek szilárdságának drasztikus javulásához vezetett.

az 1850-től 1900-ig tartó növekvő népszerűségű időszakot követően a románcement 
hanyatlása az európai kontinensen a századforduló körül kezdődött, amikor sok cement-
gyár a portlandcement termelésére állt át, amely számos okból úgy tűnt, hogy jobban 
kielégítette az építőipar változó igényeit. így a két világháború közti időben egyre keves-
ebb románcementet gyártottak, egészan addig, amíg a termelés gyakorlatilag megszűnt 
még a 2. világháború kezdete előtt. csak egy cég, a vicat grenoble-i üzeme folytatta az 
ilyen kötőanyagok gyártását, azonban ezeket ritkán alkalmazták homlokzatvakolás és az 
építészeti örökség restaurálásának céljaira.

A románcementek gyártása

a románcement nyersanyagául szolgáló márga kőzetek számos európai régió geoló-
giai formációiban megtalálhatóak. amíg a Brit szigetekre jellemző, szeptária néven is 
ismert görgeteg méretű márgák agyagos anyakőzetben vannak beágyazódva, addig az 
európai kontinensen a rétegesen lerakódott márgákat bányászták. a márga természete 
nagyban meghatározta az adott románcement-típus minőségét, amelynek következté-
ben különböző tulajdonságú és színű cementek jöttek létre. a márgát rendszerint felszíni 
fejtésből termelték, jól lehet néhány felszín alatti lelőhelyen is fejtették.
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a kiégetésre szánt márgadarabok egyaránt változatos méretet és formát mutatnak. az 
angol szeptáriát kb. 5 cm-es darabokra törték, míg a kőzetrétegből kitermelt márga nyers- 
anyag max. fél méterig terjedő nagyságú volt. a tört márga darabok alakja a tömegestől 
lemezesig változhatott és leginkább a kemencében lévő hőátadásra volt jelentős ha-
tással. az egy tulajdonos különböző területeiről származó márgakövei öszekeverésé-
nek eljárása általános gyakorlat volt, néha azzal a céllal, hogy optimális tulajdonságú 
románcementet készítsenek. az ilyen keverés mindig az kiégetés érdekében történt. 

a cementgyár elhelyezkedésének meghatározásában a nyersanyag-lelőhely közelsége 
egyenértékű fontosságú volt a tüzelőanyag és a szükséges infrastruktúra meglétével, 
úgy mint a cement vasúti, vizi, vagy közúton történő elszállításával.

Románcementet égető kemencék rendszerint aknakemence típusúak voltak, gyakran 
több kemence egymás melletti elrendezésben volt kialakítva. az elérhetőségnek 
megfelelően tüzifa, szén, koksz vagy éppen tőzeg szolgált tüzelőanyagként.

a kemencéket szakaszos, vagy folyamatos üzemeltetésben használták.

Egy korai kemence példája Sansendben, 
Whitny közelében angliában. a mulgrave 
cement gyártására használták stukkó 
munkáknál, minősített használatra. a kádár 
szín, ahol a hordókat gyártották a kemence 
végénél látható.

az égetés hőmérséklete tipikusan zsugorodás alatti volt, vagyis olyan hőmérsékleten, 
amelyen az olvadás gyakorlatilag nem következik be. napjainkban tudjuk, hogy a legtöbb 
nyersanyag számára ez 1000 °c alatt volt, bár nyilvánvaló, hogy a kalcináció különböző 
fokozatai elkerülhetetlenek voltak. az égetések feljegyzett időtartama 36 óra körül volt az 
alapanyag mennyisége és a kemence függvényében. a kinyert klinker lehetett ún. szub-
optimálisan kalcinálódott – alulégetett – amikor is a kiégetett márgának a magjában 
megfigyelhető volt az eredeti kékes-szürke kőzetszín. Ezzel ellentétben a túlégetett és 
néha üvegesedett klinker a keménysége és jellegzetes súlya által volt beazonosítható. 
Ezeket a részeket kézi válogatással próbálták meg eltávolítani, bár a történeti románce-
ment habarcsok vizsgálatából valószínűsíthető, hogy néhány fajtájuk tartalmazhatott 
ellenőrzött mennyiségű alul, - vagy túlégetett anyagot, amely tényező, befolyásolhat-
ta a cement kötési és szilárdsági fejlődését. mindazonáltal, a gyártás természetéből 
adódóan, valamennyi románcement termék tartalmazott a különféle módon kiégetett 
komponensekből. Ez a románcement habarcsoknak nemcsak megkülönböztető jellege, 
hanem a cement tulajdonságainak igen fontos tényezője is.
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a klinker őrlése kiemelkedően fontos lépés volt, a helyes szemcsefinomság elérése 
érdekében, minek során az égetett anyag méretét “egy finom porrá, amelyből egy  
csipetnyit a hüvelyk- és mutatóujj közé véve, dörzsöléssel durva szemcse-ellenállást 
nem tapasztalunk” redukálták. a vertikális örlőköveket használó malmok voltak inkább 
az elterjedtek, az öntöttvas hengerek használata viszont a finom szemcseméret elé-
réséhez volt nélkülözhetetlen. a vízi energia jelenléte alapvető feltétele volt az őrlő  
eszközök működtetéséhez. 

a cement őrlemény tárolása és csomagolása lényeges minőségi ellenőzési mechaniz-
must igényelt, hogy minimálisra csökkentse a reakciót a cement és a nedvesség, vala-
mint a levegő széndioxid tartalma között. Ezek a tényezők a habarcsok kötési idejének 
és a szilárdulság megnövekedésére lehettek befolyással. Ugyanakkor több történeti 
irodalmi forrás is a bizonyos idejű levegőn való állást javasolja, mint megfelelő eszközt a 
cement természetes késleltetéséhez. a cementet rendszerint 250 kg-os, belül kátrány- 
papírral bevont hordókba vagy 25 kg-os zsákokba csomagolták. Száraz körülmények 
között raktározva a minőség több mint egy évig garantált volt.

ahogy látható, egy románcement-üzem egy kőfejtőnél és egy kemencénél többet igé-
nyelt. Számos különböző szakma és berendezés volt szükséges a gyártási folyamathoz, 
amíg a márgából elszállítható hordós termék lett. az üzemet mindig folyó mellé te-
lepítették, hogy elegendő vízienergia álljon rendelkezésre az őrlő gépek működetéséhez. 
a bányából nyert anyagot kisvasúton, drótkötélpályán, vagy lovaskocsival szállították a 
kemencékhez.

a hordókészítő kádár- és kovácsműhelyek szintén a gyárhoz tartoztak, csakúgy mint a 
lóistállók. a románcement hordók szállítása vasúton, lovaskocsin vagy folyón történt.

Egy románcement-gyártó hirdetése 
portland- és románcement szállítására 
használt hordókról

Hagyományos, szakaszos vagy folyamatos 
mész- és cement égető aknakemence 
metszete és alaprajza
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az épületek fényűző homlokzatait építészeti és ornamentális formákkal díszítették az 
elmúlt korok nagy stílusait utánozva, de a díszítőelemek előállításának technológiája 
teljesen korszerű volt. a kulcsfontosságú anyag a románcement, amely ideális volt az 
épületek díszítésére a rövid kötési idő miatt, a meleg sárgás-barna színe és a légköri 
hatások elleni jó tartóssága révén. a románcementre úgy hivatkoztak, mint a gipszva-
kolat kültéri megfelelőjére, mivel azonos kötési gyorsaságot biztosított és a gipszhez  
hasonlóan volt kezelhető, mivel nagyon hatékonyan ellenállt a szabadtéri körül-
ményeknek. a korabeli műszaki irodalomban és a stukkóművesek szakkönyveiben  
kifejezetten ajánlották, mint ideális alkalmazást a vakolások, öntött tagozatok és 
előregyártott elemek céljára.

a temze alagút építés közben, 1830 
Forrás: Wikipedia

A románcementek történeti használata és alkalmazása

HáTTÉR

a tizenkilencedik század az iparosodás gyors kiterjedésének, a társadalmak növekvő 
gazdagodásának és az építkezések rendkívüli aktivitásának kora volt. a városok 
példanélküli léptékben terjeszkedtek, monumentális közösségi épületek és kereskedel-
mi intézmények székhelyei létesültek éppúgy, mint lakónegyedek. a folyamatot a mér-
nöki infrastruktúra kiépítésére megnövekedett igénye kísérte a közlekedés és a keres-
kedelem kiszolgálására. mialatt a románcement kulcsszerepet játszott a legfontosabb 
mérnöki projektekben, mint pl. marc Brunel 1825-ben elkezdett temze alagútjában is, a 
21. században a mi megkülönböztetett figyelmünk az anyag 19. századi városképben való 
használata felé irányul.
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HAbARCS RECEpTEK

a románcement habarcsok – anyagaikban képviselve a különböző európai területeket, 
történelmi periódusokat és földrajzi elterjedést – változatos adalékanyag-arányokat  
mutatnak. az öntött és kézzel húzott habarcsok adalékanyagtartalma alacsony volt – tipi-
kusan 20-25 %, vakolatok és különösen a fugázó habarcs magasabb – rendszerint 40-50 
%. az eredmények megfelelnek a habarcskeverékek receptjeinek, amelyet a 19. századi 
kézikönyvek adnak. adaléknak különböző ásványi anyagokat használtak, amelyek a helyi 
geológiai adottságokat tükrözték.

a vizsgált habarcsok többségénél nagyon finom, 1 mm nél kisebb szemcséjű homokot 
használtak. a megfigyelések azt mutatják, hogy a történeti habarcsokban sokkal finom-
abb adalékanyagokat használtak, mint azt a mész alapú habarcsok és vakolatok számára 
ajánlott korabeli szabványok ajánlották. Látható volt egy tiszta tendencia: az öntött ele-
mek estében több durva adalékanyag használata, mint a vakolatoknál, vagy a helyszínen 
húzott elemeknél. az adalékanyag-szemcsék alakja a jól kerekítettől a szögletesig vál-
tozott – úgy tűnik, hogy a történeti gyakorlat a helyszínen elérhető homok használatához 
kötődött, különösebb kívánalom nélkül a szemcsealakra vonatkozva.

fontos továbbá megemlíteni, hogy a nem hidratálódott eredeti cement marad-
ványoknak is  jelentős hatásuk van a történeti habarcsok tulajdonságaira, mivel azok 
úgy szerepelnek, mint adalékanyag és a mennyiségük esetenként elérheti a 25 %-ot is.  
Szemcseméret-eloszlásuk nagyjából 0,2 mm, megfelelve az őrölt románcement korabeli 
szabványaiban leírtaknak. 

az eredeti, nem hidratált cementszemcsék a 
hidrátmátrixba beépülve.

Ehhez a tipikus homlokzatdíszítéshez  
románcement habarcsot használtak:  
viszonylag vékony síkvakolat, húzott profilú 
ablakkeret és előregyártott koronázó párkány.
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RÉTEGSzERKEzET

a korabeli síkvakolatok vastagsága 2-50 mm között változott. a vakolatok vagy 
egyrétegűek voltak, amelyet közvetlenül a szilárd falazott alaprétegre hordanak fel, vagy 
szendvics szerkezetűek lehettek, amelyben a vakolat rétegre egy második, finomabb 
réteget hordtak fel, amely a végső síma felületet adja. a húzott tagozatoknak és öntvé-
nyeknek is rendszerint finomabb külső felületük és durvább belső magjuk volt.

Számos jól dokumentált feljegyzés ismert arra, hogy a korai angol románcement stuk-
kókat meszelték, majd később olajfestékkel, rendszerint a bath-i kő színét imitálva, von-
ták be. az 1850 utáni románcement stukkók Közép-Európában rendszerint nem festve, 
hanem híg románcement-víz szuszpenzióval voltak bevonva, amely az ilyen felületek 
általános zárórétegének számított.

Egy románcement vakolat egyszerű  
szerkezete – az adalékanyagban (1) gazdag 
egyrétegű habarcs finom kétrétegű (2+3) 
románcement vékonyréteggel ellátva

ÉpíTÉSzETI öNTvÉNy DíSzíTÉSEK

történetileg, a románcementeket széles körben, nagy számban és elérhető áron használ-
ták fel az öntött díszítőelemek tömeggyártására. a románcement habarcsoknak nagyobb 
ellenálló-képességük volt a kültéri felületeken a gipsz stukkókal szemben és jóval 
olcsóbbak voltak, mint a terrakotta, vagy a horgany lemezek.

Rajz egy ablak alatti díszítésre. az építész 
által kék ceruzával jelölt öntött elemet húzott 
profil és sík vakolat veszi körül. az öntendő 
darabok száma felül van megjelölve.
 
Volt Kereskedelmi Akadémia, 1904-1906, 
Jan Zajewski, Kapucinska 2-4. Krakkó, 
Lengyelország
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az öntött elem végső formája – a konzerválás 
utáni állapot.

Eredetileg az öntvényeket állati eredetű enyvből készült rugalmas formába öntötték. 
annak ellenére, hogy izoláló anyagként olajat használtak, ezek az öntőformák nagyon 
érzékenyek voltak az ismétlődő nedvességre. a románcement habarcsok gyors kötése 
lehetővé tette az öntvények gyors eltávolítását és az öntőformák ismételt használatát. a 
súly csökkentése érdekében az öntvények általában üregesek voltak és a falazathoz ko-
vácsoltvas szögekkel rögzítették. a jellegzetes rózsaszín-barnástól sötét barnáig terjedő 
színük miatt a románcementek égetett agyagtermékre emlékeztettek és valószínűleg 
ezért sem festették az öntött románcement elemeket, legalábbis a századforduló 
környékéig. Ezeket a díszítő elemeket csak később vonták be a homlokzat jobban kidol-
gozott színezési koncepciójába azáltal, hogy lefestették őket.

Egy konzol leszedett nagy üreges öntvénye 
mutatja az öntési technikát.
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a húzott profil hiányzó részének helyreállí-
tására helyszíni felhordású románcementet 
használtak …

… majd többször ismételve áthúzták a fa 
profillal.

vAKOLáS ÉS HúzOTT vAKOLATI ELEMEK

a 19. szd. nagy stukkói mindig tartalmaztak vonalas vagy ovális öntvényeket, mint pl. 
párkányokat, amiket helyszíni habarcs felhordással készítettek és ismétlődve húzták 
végig rajtuk a profilt. a vakolatokat, rendszerint rusztikus, vagy ál-fúgával kijelöltek, a 
kőrészletek és textúrák utánzására használták.



Szabványok 1. TörTéneTi románcemenTek

14

EU-PROJECT No. 226898  |   ROCARE   FP7-ENV-2008-1

Szabványok

a románcement minőségének ellenőrzésére irányuló kisérletek 1880 után különösen 
ausztriában és Oroszországban szabványelőírásokhoz vezettek. az Osztrák mérnök 
és építész Egyesület kibocsájtott egy szabványt, amely mennyiségileg meghatározta a 
legfőbb műszaki ajánlásokat a jó minőségű románcementekre. Ezek azok a termékek, 
amelyeket agyagos márgából a zsugorodási hőmérséklet alatti égetéssel nyertek, nem 
oltanak vízzel és ezért liszt finomságúra kell őrölni. a különböző típusokkal kapcsolat-
ban nincsen különösebb megfogalmazás a szabványban, amely azonban megkülönböztet 
három románcement osztályt, vagyis a gyors (7 percen belüli kötésidejű), az általános 
(7 – 15 perc kötésidejű) és a lassú (15 percen túl kötő) cementet. a szabvány által előírt 
egyéb paraméterek között szerepel a cement finomsága, tisztasága és a habarcs 28 na-
pos szilárdsága. a későbbi szilárdsági értékek nem voltak meghatározva, bár a korabeli 
irodalom kijelenti, hogy a románcement habarcsok 1 éves korukra a 28 napos szilárdság-
nak több mint kétszeresét elérik.

Három nemzeti szabvány, vagy normatíva létezik: az Egyesült államokban, ill. francia – 
és Spanyolországban. azonban ezek csak helyi  vonatkozásúak, amely csak azt biztosítja, 
hogy a saját cementek teljesítsék a szabványban foglaltakat, de nem kisérlik meg, hogy 
elfogadjanak egy általános megközelítést, amely magába foglalja a történeti anyagok 
széles választékát és a románcementek családját is tartalmazza. valójában az US aStm 
Szabvány elutasítja a legtöbb európai cementet, mivel a minimális kötési időt legalább 
30 percben jelöli meg. Ezért szükségesnek tűnik egy új európai szabványt létrehozni, 
leginkább egy olyat, ami összeegyeztető a portlandcement és a természetes hidraulikus 
meszek osztályozásával. a ROcaRE Szabványok elkészültek és jelen Kézikönyvben meg-
találhatóak.

Az európai országok történeti románcement  
gyártásának helyszínei

Anglia, mint a románcement anyaországa, egy sor természetes cementet állított elő, 
melyet a brit építőipar 1796-tól nagyjából a huszadik század közepéig használt. Parker, 
aki 1796-ban 14 évre kapott szabadalmi jogot, cementgyárat indított be a kenti north-
fleetben. 1798-tól a Parker és Wyatt cég, akik a szeptária nyersanyagot a temze torkola-
tában a Sheppey parton nyerték ki, ettől kezdődően az első románcement-gyártók lettek. 
amikor a jogosultság 1810-ben lejárt, számos vállakozó várt a gyártás felvételére.

az ipar nagy része Harwich köré települt az essex-i tengerparton és London közelében. 
az 1840-es évekre a románcement-gyártó cégek száma jelentős volt a Suffolk és Sussex 
körüli régióban, és ahogyan Parker cementje az ő termékük is a London clay Septaria-
ból származott. más cégek például yorkshire, Whitby közelében (mulgrave) helyezkedtek 
el, az Isle of Wight (medina cement), Puriton, Somerset (Board’s cement), mind a Sep-
tarian, vagy a Lias formáció cementkövein alapultak. végül, kevésbé jól leírt források 
említik azokat az üzemeket, melyet Stafforshireben és derbyshireben hoztak létre 1830 
körül. Ez utóbbi románcement tickell of Birmingham, míg a Skóciában készült calder-
wood néven ismert.

a kontinensen Franciaország volt az első, ahol románcementet készítettek azokkal a ko-
rai cementekkel, melyeket Boulogne-sur-merben gyártottak röviddel azután, hogy felfe-
deztek egy réteget 1802-ben – a gipszhez hasonló gyors kötése miatt a terméket “platre 
ciment”-nek nevezték el. az ipari termelés Burgundiában, Pouillyben indult meg, ahol a 
“ciment Romain” nevet először használták franciaországban és 1830 körül vassyban a 
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yonne-Részlegnél, amely hamarosan a termelés egy fontos központjává vált. Különösen 
a Pouilly és a vassy cementeket, amelyek viszonylag gazdagak szulfátban, többek közt a 
hires francia gotikus katedrálisok kőjavítására használták.

1840-től kezdődően sok természetes cementet gyártó üzem létesült franciaországban. 
a Porte de france cementet (1842) követően és Louis vicat vizsgálatai és tanácsai alapján 
megerősödve az Isére department a Rhone-völgyi-alpok régiójában hamarosan az ipari 
termelés fontos központjává vált. a románcement, amelyre rendszerint úgy hivatkoztak, 
mint “ciments Prompt naturels” (természetes gyorscement), egy szulfátban gazdag 
kötőanyagot még napjainkban is gyártja a Grenoble-i vicat Group egyik cementműve. a 
cementeket nemcsak a katonaság részére használták széles körben, hanem polgári és 
egyházi szerkezetekhez is Grenoble és környékén, amelynek egy jellegzetes felhaszná-
lási módja volt az előregyártott beton blokkok készítése, ill. Olaszországba, Svájcba és 
dél-amerikába is exportálták.

marseille környéke szintén neves románcement-gyártó központnak számított, a mérnöki 
létesítményekben és homlokzat díszítések területén alkalmazott használatukat délkelet 
francaországban számtalan példa bizonyítja.

Svájc a románcement ipari előállítására 1832-ben tette az első kisérletet, Solothurn-
ban és aarau-ban. az üzemek kis mérete és a svájci vasúthálózat kiépítése előtt állói 
infrastruktúra kényszere következtében csak mintegy 20 évvel később tudtak aaruban 
sikeres üzemet alapítani. Ezeket a románcementeket az egész országban használták, 
feltehetően főként a szerkezetépítések műszaki munkáinál. az 1860-as években számos 
cég kezdett termelést Solothurn, Basel, neuchatel és St. Gallen kantonokban. az 1870-
es évek fontos infrastruktúrális projektjei a svájci románcement ipar további fejlődéséhez 
vezettek, az 1884-es év 28000 t legnagyobb termelési eredményéig. az épületdíszítésekre 
főleg Genf és ticino környékén került sor, ahová durván kétszeres mennyiségben hoztak 
be a szomszédos országokból, pl. a grenoble-i és a bergamoi cégektől.

Olaszországról eddig viszonylag kevés infomációval rendelkezünk a románcementnek  
az építési tevékenységekben betöltött szerepét illetőleg. észak-Olaszországról ismert, 
hogy a natúrcementet franciaországból és ausztrából hozatták be, Piemont, Lombardia 
és a velence régiót illetően a forrás helyszíne az adott kor politikai konstellációjától füg-
gött. torinó és milánó jelentős épületein használt románcementet a grenoble-i régióból 
szállították. Úgy tűnik, hogy a jelentősebb olasz termelés egész későn indult meg, vagyis 
csak a 19. szd. végén,  monferrato, Bergamo és trento térségében. a románcement 
használata Emilia Romagna déli részén, ahol például a Bolognai központi pályaudvar 
építésénél import románcementet használtak, még nem teljesen bizonyított, de nagyon 
valószínű, hogy több felhasználási központ és talán üzemek is működtek toszkánában, 
Umbriában, nápoly környékén és apuliában.

Spanyolország 1835 és 1858 között indította be több cementgyárral a románcement ter-
melését Baszkföldön (Zumaya és Rezola) és Katalóiában (San celoní és San Juan de 
las abadesas).  a natúrcementeket széles körben alkalmazták a 19. szd. végén, 20. szd. 
elején történeti és középületek díszítésére madridban. Spanyolországban jelenleg két cég 
gyárt natúrcementet, de csak a helyi piaci igények kielégítésre

Németország a 19. szd. első évtizedeiben angliából importált románcementet Hambur-
gon keresztül, ahonnét folyami szállítással osztották szét az országban. az első hazai 
gyártású üzemek létesítése németországban az 1820-as évek végére tehetők. a ter-
melés Würzburg és Bamberg között kezdődött, ezzel párhuzamosan münchen körül is 
megjelentek az else üzemek. az 1840-es évek elején az ulmi terület 16 üzemével vált 
az ipari termelés egyik központjává, ahonnét ellátták németország déli részét, Svájcot 
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és a dunán szállítva egészen Bécsig ausztriát is. Ezen túl fontos regionális munkák, 
mint a württenbergi vasút és ulmi erőd építkezésénél használták fel a románcementet. 
a legnagyobb gyártó Bajorországban mariensteinben működött, 1884 után egész néme-
tországban jól ismert volt a termékük “mariensteiner Romankalk” név alatt. más 
románcement ipari létesítményt eddigi ismereteink szerint thüringiában, frankföldön, 
Poroszországban és Szászországban létesítettek, míg Hamburg környékén az angliából 
importált Sheppyből származó nyersanyagot használták.

a számos németországi városban és az egykori építőmérnöki létesítményeknél fel-
használt alkalmazásuk még további kutatást igényel.

Ausztria olyan ország volt, ahol a románcementet széles körben gyártották és hasz-
nálták fel, ami az egykori Osztrák-magyar monarchia legtöbb országára érvényes volt. 
az angliából és németországból származó néhány kisebb jelentőségű behozatal és az 
1830-as években történt első égetési kísérletek után az osztrák románcement-gyártás 
1842-ben a tiroli Kufstein régióban kezdődött – és a Kufstein cement hamarosan jól is-
mertté vált az egész birodalomban. Innét indulva az 1872-ben alapított Perlmoser Ze-
mentwerke aG hamarosan a legnagyobb románcement gyártó cég lett a birodalomban. 
azonban az ország keleti részén gyorsan terjeszkedő nagyvárosok növekvő igénye és egy 
márga lelőhely felfedezése az Elő-alpokban, Bécs közelében több üzem termelését in-
dította meg az 1860-at követő években. termékeik hozzájárultak a nagyvárosok, mint 
Bécs, Budapest és Prága 19. szd. végi gyors növekedéséhez. Helyi termelési központok 
más ausztriai régiókban is léteztek, például Salzburg-Gartenauban és Stájerországban. 
a románcement gyártás a Birodalom osztrák részében 1897-ben ért csúcsot a mintegy 
280000 t éves termeléssel a mai ausztria területén, míg a birodalom többi országában 
30000 t nagyságban.

az 1880-ban kibocsájtott osztrák szabvány további bizonyítéka a románcement 
jelentőségének a birodalom ausztriai részében.

Szlovénia számos románcementet gyártó üzemmel rendelkezett, amelyek az ország 
központi részén helyezkedtek el, nevezetesen Zidani most/Steinbrück (1857), trbovlje/
trifail és Lasko/tüffer (mindkettő 1874-ből). a legelső üzemet azonban 1854-ben alapí-
tották Kamnik/Stein-ben, Ljubljanától északra. valamennyi termékükkel az egész Habs-
burg birodalomban kereskedtek.

Cseh- és Morvaország románcement ipara az 1860-as évekig importon alapult, amikor 
hat nagy cementmű létesült, amelyek a 19. szd. végéig folyamatosan termelték a 
románcementet. Hamarabb, mint magában ausztriában, valószínűleg a morvaországi és 
sziléziai kőszénnek tulajdoníthatóan és a románcement kárára, megkezdődött a port-
landcement gyártására való áttérés, még jóval a 19. szd. vége előtt. az üzemek Krupka 
(1860) és az észak-csehországi Litomerice környékén helyezkedtek el, későbbiekben 
Prága környékén, végül a morvaországi tlumacovban (1873), a legnagyobb gyárban, 
ahonnét a jól ismert Kurovina cement származott. a fő piaca ezeknek a cementeknek 
feltételezhetően a historizmus stílusában létesült új épületek voltak, melyekből sokat 
építettek a városközpontokba.

Lengyelország cementipara valószínűleg a délkeleti részen koncentrálódott, vagyis kö-
zel a Lengyel Királyság történelmileg három részre elkülönített egységének hármasha-
tárához, a porosz Sziláziához és az osztrák Galíciához. a románcementet széleskör-
ben használták a városi építészetben és katonai létesítményekben elsősorban Galícia 
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fővárosában, Lvovban, (napjainkban Ukrajna) és Krakkóban, a másik fontos városi köz-
pontban. Használata napjainkig is jól tükröződik a homlokzatok nagy mennyiségű 
románcement habarccsal történt kialakításában és díszítésében. Számos üzem működött 
1885-től kezdődően a Katowiczétől keletre Krakkóig terjedő területen. a románcement 
gyártásához szükséges úgynevezett Opoka kőzet kitermelése Lvov/Lemberg környékén 
történt. azonban a Galíciában készült románcement 15000 tonnás éves mennyisége nyil-
vánvalóan nem volt elegendő a teljes szükséges mennyiség kielégítéséhez, ezért a kato-
nai erődítmények számára ausztriából szállították a kötőanyagot.

Sławkówban, a Lengyel királyság galíciai határa közelében gyártott románcementet 
vasúton szállították varsóba. a porosz Sziléziában fekvő tarnowskie Góryban egy üzem 
1836-tól állított elő románcementet dolomitból, amely például a nysa/neisse és a 
Poznań/Posen területén létesített katonai erődökhöz szállítottak.

a Lengyelországban gyártott és felhasznált románcementek további kutatás tárgyát  
képezik.

Magyarország első ismert románcement alkalmazása 1840 körül történt a Buda és Pest 
közötti Lánchíd építésénél. William t. clark angol mérnök Beocsinból származó (ma 
Beocin, Szerbia) márga kőzetet használt a cement készítéséhez közvetlenül az építés 
helyszínén, amelyet a pillérek alapozásánál használt fel.

a magyar cementipar fejlődése az 1850-es években indult meg. az első cementgyár 
1855-ben Beocsinban a jelenlegi országhatáron túl, ma Szerbiához tartozó helyszínen 
létesült, majd mogyoróskán (ma Szlovákia) 1867-ben, mielőtt megindult volna az ipar 
Budapesttől nyugatra, a duna közelében fekvő Lábatlanban (1868-69), Piszkén (1868-69)  
és nyergesújfalun az 1860-as években. valamennyi cementmű kizárólagosan románce-
mentet gyártott a működésük első éveiben. Emellett jelentős mennyiségű románcemen-
tet importáltak ausztriából és Sziléziából az 1870-es évekig, amikor egy másik fellendü-
lés indult meg a cementiparban az egész országban létesített gyárakkal: óbuda-Újlak, 
Budapest közigazgatási területén (1880), Gurahonc (1885, ma Románia), Lédec (1889, 
ma Szlovákia), Brassó (1890, ma Románia) és Zsolna (1900, ma Szlovákia). Kezdetben a 
legtöbb gyár tipikusan románcementet készített, mielőtt átálltak volna a portlandcement 
gyártására.

a századforduló tájékán legtöbb gyár átállt a portlandcement kizárólagos készítésére, így 
az 1920-as évek elejére a románcement gyártásával teljesen felhagytak.

Szlovákia, abban az időben magyarország részeként három románcemnetet gyártő 
üzemmel rendelkezett, nevezesen Skrabské/mogyoróska (1867), Ladce/Lédec (1889) és 
Zilina/Zsolna. Ezek a gyárak magyarország belső területét látták el cementtel, míg a mai 
szlovák területen építésre felhasznált mennyiség becslése eddig nem történt meg.

Romániában, az időben magyarországhoz tartozó Erdély és Bánát területén, legalább 
három gyárban készítettek románcementet, melyet egyaránt használtak regionális és 
magyarország  belső területein történő felhasználásra, nevesen Gurahonc (1885), Orav-
ita/Oravica (1893) és Brasov/Brassó (1890 után). az állami vasúttársaság tulajdonában 
levő Oravita gyár szállított cementet pl. a belgrádi nagy vasúti hídhoz és Szeged legtöbb 
új épületéhez. Románia más területeiről nem készült kutatás a románcement gyártását 
és felhasználását illetően, jól lehet néhány nyilvánvaló bizonyíték ismert Havasalföld és 
moldva egyes épületeinek homlokzatán.
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Szerbia mai területén működött a Beocsin cementmű, amely különösen Budapestet 
látta el románcementtel 1869-től. továbbá kötőanyagot szállítottak Románia, Bulgária 
és törökország építési helyszíneire. az azonban nem ismert, hogy ezeket a románce-
menteket milyen mértékben szállították és használták fel regionális szinten.

Horvátországban ez ideig nem történt kielégítő kutatás a románcementet illetően, azon-
ban két fontosabb üzem ismert Splitben és Rovinjban.

Dánia számos mész- és cementművel rendelkezett a Bornholm szigeten az 1840-es 
évek végétől, az egyikük készített a Bornholm cement név alatt románcementet. Ezt 
használták többek közt koppenhágai középületek vakolásához és ellátták a svéd és 
feltételezhetően a norvég piacot is.

Norvégiának és Svédországnak nyilvánvalóan soha nem volt saját románcement gyár-
tásuk, inkább angliából importáltak nyugat- svédországi felhasználásra. Egy valószínű 
szállító volt a hull-i cég, a G t Earle, amely 1821 és 1907 között legnagyobb teljesítmény-
ként heti. 45 t állított elő, őket balti kereskedőként is ismerték. Egyaránt forgalmaztak 
világos és sötét cementet feltehetően a Whitby illetve Harwich forrásból.

a svéd piacot a Bornholm cement is ellátta, a dán sziget hat cementgyárának egyikéből. 
az importált románcement néhány épület homlokzaton történt felhasználása ismert Go-
thenburg, Helsingborg, marstrand, Karlstad, vaneersborg, alingsas és Oslo helyszínekről.

Oroszország. 1839-ben a junkerek kezdték meg angliából importált márgakővel a 
románcement gyártását, amit vasúti építkezéseknél, valamit épületek díszítésére,  
többek között a Kreml palotánál is, alkalmaztak. a későbbi termelés 1848-ban Szt.  
Pétervár közelében indult meg a helyi volkhov mészkő felhasználásával, ahol 1906-ig 
teljes kapacitás mellett folyt a cementgyártás. a következő években, helyi nyersanya-
gokra támaszkodva, a moszkva környéki területeken is megindult a termelés. az évek 
során mindkét terület jelentős termelésbeli fejlődésen ment kersztül, valamint 1886-tól 
minden orosz cementgyártó a “cementgyártók Egyesületében” tömörült. összesen 14 
ilyen Egyesület létezett, de amíg 1889-ben még 18, addig 1912-ben az utolsó már csak 5 
nagy románcementgyártót foglalt magában. 
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a románcement gyártásának helyszínei és 
eloszlása a 19. században és a 20. század 
korai időszakában. 
 a fehéren hagyott országok esetében nem 
történt elegendő kutatás.
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Kémiai összetétel

a románcementet egy kemencényi nyersanyagból, alacsony hőmérsékleten égetik, amelynek során a 
keletkezett kálciumaluminát és kálciumszilikát fázisokat finom porrá őrlik. mindezek következtében 
a románcement klinkerek egy sor olyan komponenst tartalmaznak, amelyek jelentősen különböznek 
a hagyományos portlandcement klinkerektől. 

a márga nyersanyag elsősorban kalcitból, agyagásványokból (csillám, illit, szmektit, klorit és kaolinit) 
és kvarcból áll, a kalcitot egyes esetekben dolomit helyettesítheti. Ezen kívül a márga tartalmazhat 
kis mennyiségben további fázisokat is, mint pl. földpát vagy pirit és egyéb olyan akcesszórikus el-
egyrészeket, amelyek változó mértékben járulhatnak hozzá a klinker végső tulajdonságaihoz.

a változatos ásványos összetétel, valamint az ásványi koponensek szöveti viszonya  nyersanyagról 
nyersanyagra változik, amelyek a románcementekre jellemző egyedi és változatos tulajdonságokat 
kölcsönzik az anyagnak. az égetés során az agyagásványokban található szilikát könnyebben reagál a 
mésszel, mint a durvább kvarcszemcsék. az optimális kalcináció egyik előfeltétele a nyersanyagban 
fellelhető összes ásvány homogén eloszlása.

a románcement klinkerfázisai kemencebeli képződéséhez szükséges releváns kémiai fázisok 850 és 
1000°c közötti tartományban keletkeznek és amelyet a ca, Si, al és fe elemek határoznak meg. Eze-
ket a kémiai elemeket a fent említett ásványok tartalmazzák. a komponensek homogén eloszlása a 
márgában az egyik fontos előfeltétele a jó minőségű románcementhez szükséges klinkerreakciók 
meglétének, miközben az oxidok, azaz a nyersanyag teljes kémiai összetétele, bizonyos határok 
között változhat.

Egy optimális románcement előállítására megfelelő márga kisérleti úton meghatározott paramétereit 
a lenti tábálázat foglalja magában. magas Hm-sal jellemzett márgák esetében túlzott mértékú szabad 
mész keletkezhet az égetés során.

pARAMÉTER TARTOMáNy OpTIMáLIS TARTOMáNy

Hidraulikus modulus Hm |  
(caO)/(SiO2+al2O3)

1.2 – 1.7 1.3 – 1.7

Szilka modulus Sm | (SiO2)/(al2O3) 2 – 4 2 – 3

SiO2 > 20 % > 22 %

al2O3 > 6 % > 8 %

agyagfrakció > 13 % > 15 %, kaolinit, illit

Szövet kalcit és kvarc homogén, 
nem rétegzett szövete erősen bioturbált

ROmáncEmEntEK  
mOdERn mEGKöZELítéSBőL: 

dEfInícIó éS BESOROLáS

2.
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A gyártási művelet paraméterei

a kemence (akna- vagy rotációs kemence) típúsától függően, a nyersanyagot elő kell 
készíteni. aknakemencék az ipari mészégetésre használt típusoktól a kézműves ke-
mencékig terjedhetnek, amely utóbbiak nagyjából 1 tonna márga égetésére alkalmasak. 
az aknakemencéhez a márgát kis, 5-10 cm-es darabokra kell törni. Rotációs kemence 
esetében a márgát meg kell őrölni, majd 10 – 25 mm-es pelleteket képezni belőle. a 
pelletek használata számos előnnyel jár, mint pl. a nyersanyag homogenizálása, a szem-
cseméret kontrollja és a homogén kalcinációs folyamat biztosítása. az aknakemencék-
ben használatos leggyakoribb tüzelőanyagok a fa, szén, koksz és gáz, míg olaj és gáz 
a rotációs kemencéknél használható. a kalcináció folyamata alapvetően a hőmérséklet 
és a hőntartás függvénye. a fenti paraméterek közül a hőmérséklet a legkritikusabb, a-
mely az optimális cementek gyártásához szükséges 750 – 1000oc -os tartományt jelenti. 
az optimális hőmérsékletet az égetésre használt márga típusa is befolyásolja. miután 
lehűlt, a klinkert vagy azonnal megőrlik vagy még tároljak az őrlés előtt. mind a golyós 
malmok, mind a rotációs kalapácstörők, amelyeket elsősorban gabonaőrlésre használ-
nak, alkalmasak a klinker megőrlésére. az őrölt cement finomsága a klinkerré égetett 
márgának a függvénye is, ahol bizonyos típusok őrlése kevesebb energiát igényel.

azok a restaurátor-konzervátorok, akik a saját márgájukból kívánnak aknakemencében 
kis mennyiségű románcementet előállítani, a következö leírásban találnak ehhez útmu-
tatót. 

az egyszerű kezelés és a folyamatos tüzelőérték megtartása érdekében fa brikket (~2 kg-
os darabokban) használatát javasoljuk a sima fával szemben. a széntüzeléssel ellentét-
ben a fa használata jobban kontrollálható égésteret és kevesebb légköri szennyeződést 
produkál, amely utóbbi nem elhanygolható tényező közeli szomszédok esetén. az első 
próbaégetést márga és fa (brikett) 4:1 térfogatarányú keverékével, ahol a márgaré-
tegek 30 – 40 cm vastagok, célszerű elvégezni. a kemencén belüli levegő és hőáramlást 
kisméretű márgadarabok mennyiségével lehet szabályozni, ahol minél nagyobb ezek 
mennyisége, annal magasabb hőmérséklet érhető el. további szabályozást a kemence 
szellőztetésének beállításával és az adott légköri adottságok figyelembevételével  
érhetünk el.

A klinker és cementek fázisösszetétele
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a fenti ábra egy osztrák márga laboratóriumi körülmények között történt égetése 
során kialakult fázisokat mutatja, de az ábrán látható trendek megtalálhatók az összes 
románcement-típusnál. a fekte nyíl jelzi a maximális nyomószilárdáság által meghatáro-
zott optimális égetési hőmérsékletet. a történeti irodalmi adatokkal is egybecsengően, 
ezen a hőmérsékleten nem, vagy csak kissé kiégett márgamaradványok (kalcit és kvarc 
kimutatható) is megtalálhatóak.

az optimális románcementek két reaktív szilikátfaázist, β és α belitet tartalmaznak, 
amelyek közül az utóbbi a domináns fázis. Keletkezésük az agyagfrakció mész- és 
kvarctartalmának reakciójával, ill. a kvarcszemcsékbe történő kálcium migrációval 
magyarázható. az utóbbi folyamat mikroszkópos módszerekkel könnyen azonosítható a 
maradvány kvarcszemcsék körüli ca-gazdag reakció gyűrűk formájában. abban az eset-
ben, ha a kemence égésterében nagy mennyiségű szén-dioxid van jelen, karbonátosodott 
belit is keletkezhet, ami kevésbé reaktív. a másik említett reaktív fázis amorf és zömében 
kálcium-alminátokat tartalmaz. az amorf fázis egy igen finomszemcsés mátrixot alkot, 
amibe a belit kristályok be vannak ágyazva. Gehlenit, egy nem reaktív kálcium-alumino-
szilkát, kis mennyiségben szintén jelen lehet.

a hőmérséklet emelkedésével a kalcináció során, a β belit mennyisége is növekszik az α 
belit rovására, valamint az amorf fázisok és égetetlen márgamaradványok mennyisége 
csökken, ill. a gehlenité nő.

az optimális égetési hőmérséklet alatti körülmények esetén az égetetlen maradványok 
aránya növekszik és a kálcium-szilkát wollasztonit (caSiO3) formájában is megjelenhet.

Ezek a jellegzetességek minőségellenőrzési célokra használhatók fel az égetés során, 
mivel közönséges röntgenpordiffrakciós (XRd) vizsgálattal a kalcináció folymata 
ellenőrizhető.

az égetett klinkerek vizsgálata megmutatta, hogy mind az XRd, mind a mikroszkópos 
vizsgálatok használata elengedhetetlen a kalcinácó folyamatának teljes megértéséhez. 
mindazonáltal az amorf fázisok és a kvarc maradványok reakciógyűrűjének következté-
ben ezen módszerek használata jelentős kihivásokat is magukbaan hordoznak.

Hidratáció és késleltetés

mikor vízzel bekeverik, hogy habarcsot készítenek belőle, a románcement egy határozott 
szilárdságfejlődési vonalat követ, amely lefutása megegyezik a klinker reaktív részének 
bizonyos hidratációs folyamataival. Ezáltal adott korú habarcsok abszolút szilárdásági  
értékei eltérnek a különböző cementtípusok függvényében. a szilárdásági görbék álta-
lános lefutása azonban minden esetben hasonló (ld. a Románcement habarcsok tulajdon-
ságai c. fejezetet) és elmondható, hogy a románcementek egyik tipikus megkülönböztető 
jellege. a szakaszai két nagy hidratációs folyamathoz sorolhatók, amelyek egy sor  
tudományos módszerrel (pl. XRd, kalorimetria, pásztázó-elektronmikroszkópia (SEm), 
pH mérések, stb.) kerültek meghatározásra. az eredményeket a következőféleképpen 
értelmezhetjük:

a hidratáció első fázisában az amorf kálcium-aluminátok egy sor kálcium-alumínium-
hidrátot, ún. afm fázist alkotnak, amelyek a habarcs gyors megkötéséért és korai szi-
lárdságához vezetnek. Ezen fázisok összetétele a klinkerben található karbonát meny-
nyiségének a függvénye. azokban a ritka esetekben, amikor a klinker nem tartalmaz 
karbonátot strätlingit vagy hidrogránát képződhet. amennyiben a klinker nagyobb 
mennyiségű szulfátot tartlamaz, az afm fázis helyett részben ettringit képződhet. 

a cement típusának függvényében a hidratácó sebessége 2 – 8 percen belül drasztikusan 
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lecsökken. Ezt egy ún. nyugalmi periódus követi, amikor kevés hidratációs folyamat zajlik 
le. Ezen nyugalmi szakasz hossza változó és, a cement típusának függvényében, 1 naptól 
1 hónapig is eltrarthat. túlégetett klinker esetén a nyugalmi szakasz jóval hosszabb és az 
is előfordulhat, hogy a cement a későbbiek során nem fog tovább hidartálódni.

a hidratáció másik szakaszát a belit fázisok szabályozzák, ahol az α belit reaktívabb a 
β polimorfhoz képest. a hidratáció terméke kálcium-szilikát-hidrát (c-S-H), aminek a 
keletkezése viszonylag lassan végbemenő folyamat és ami végeredményben a hónapok-
évek során kialakuló szilárdásgnüvekedéshez vezet.

Számos gyakorlati alkalmazás esetében szükséges a románcement gyors kötését be-
folyásolni, azért hogy pl. a vakolatot vagy öntvényt még a megkötés előtt be lehessen fe-
jezni. Ezt kémiai kötéslassítókkal vagy a speciális, ún. daRc (deaktivált Románcement) 
eljárással lehet elérni. a habarcs kívánt bedolgozási idejének függvényében gondosan 
meg kell választani a késleltésre szánt technikát. 

a ROcaRE projekt során megállapításra került, hogy amíg öntvények készítésére 15 – 30, 
addig vakolatokhoz hosszabb, 1 – 2 órás időtartam szükséges. mindezek alapján, kémiai 
kötéslassítók, mint pl. citromsav, nátrium- vagy kálium-citrátjól jól működnek az öntvény- 
készítés során. a kötésszabályzót a bekeverésre használt vízben még a cementhez való 
hozzóadóst megelőzően teljesen fel kell oldani. a mindenkori mennyiség a kötéslassítás 
és a cement típusának függvénye, de ökölszabályként elmondható, hogy a habarcsban 
lévő cement mennyiségének a 0,5%-a (tömeg%) általánosan használható. mindazonáltal 
a túladagolásra különsen vigyázni kell, különösen 1 tömeg% feletti mennyiségeknél, ez 
ugyanis már a habarcs hosszútávú szilárdságnövekedését is negatívan befolyásolhatja. 
Ez a probléma különsen a vakolati habarcsok lassításánál léphet fel, ezért ezekben az 
esetekben a daRc-technikát alkalmazzuk. 

a daRc módszer alapvetően egy egyszerű eljárás:

(1) 2 percig keverjünk össze egy meghatározott mennyiségű vizet 
száraz homokkal. Ez a vízmenniség az ún. “dektivációs víz”. a lépés 
a víz egyenletes eloszlását szolgálja a keverékben.

(2) adjuk hozzá a cementet és keverjük további 2 percig. Ideális eset-
ben a száraznak tűnő habarcsot egy légmentesen záró edényben 
tároljuk, alternatív megoldásként múaynag lappal, fóliával fedjük 
le az edényt/vödört, hogy megakadályozzuk a keverék idő előtti 
kiszáradását.

(3) a keveréket egy ideig pihentessők mielőtt a végső vízmennyiséget 
hozzáadagolnánk a megfelelő habarcskonzisztencia és bedol-
gozhatóság elérése érdekében. Keverési időre megközelítleg 10 
percet szánjunk, mivel ez az időmennyiség befolyásolja a habarcs 
végső bedolgozhatóságát is

a késleltetés a “deaktivációs víz” százalékos mennyiségének, a pihentetési időnek és a 
végső bekeverés idejének a függvénye. Ezen tényezők kombinálása a cement kiválasz-
tásával döntően meghatározza az elkészített habarcs bedolgozhatósági idejét, minda-
zonáltal 7 tömeg%-nyi deaktivációs víz 30 perc pihentetéssel jó kiindulási pont késlelte-
tett habarcsok előállítására.

a daRc-folyamat második lépésében a víz reagál a cementtel és a reakció során a már 
korábban leírt afm fázisok keletkeznek. mivel ezen korai kötésért felelős fázisok egy 
része már “semlegesítésre került” a folyamat első felében, a daRc habarcsok hosszabb 
kötési idővel és kisebb korai szilárdsággal rendelkeznek. a kis kezdőszilárdság miatt a 
daRc módszerrel nem lehet öntvényeket készíteni, ahol a gyors kizsaluzás fontos para-
méter, azonban vakolati habarcsok készítésénél ez nem jelent problémát.
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Porozitás és mikroszerkezet

Románcement habarcsok egyik egyedülálló jellegzetessége a nagyfokú  páraáteresztő-
képesség, amely az anyag pórusszerkezetének a következménye. a pórusszerkezet hid-
ratáció közbeni fejlődése kisérletileg igazolható porozimetriás és pásztázó elektronmik-
roszkópos vizsgálatokkal.

a következő ábrán egy ideális laboratóriumi körülmények között kezelt románcement 
pórusszerkezete látható. megfigyelhető, hogy a pórusszerkezet a korai időszakban kü-
lönbözik a később tapasztaltaktól, méghozzá úgy, hogy a korai időszak átlagosan 0,6 
μm körüli pórusmérete a későbbi időszakban nagyjából 0,03 μm körüli átlagos méretre 
csökken. a két szakasz közti átmenet nagyjából a 7 napos kornál húzódik, amely a koráb-
ban említett nyugalmi periódus végének felel meg. Ezáltal megállapítható, hogy a durva 
pórusok kialakulásásért az afm fázisok felelnek, majd ezen pórushálózat c-S-H fázisok-
kal való kitöltése a belit hidratációjára vezethető vissza. a hosszabb nyugalmi periódus-
sal jellemzett cementek pedig a póruszerkezet finomodásának eltoldását mutatták. a 
póruszerkezet fejlődése egyértelműen korrellál a szilárdásgnövekedési profilokkal.

a fenti átmenet a SEm vizsgálatokkal is egyértelműen kimutatható.

a daRc habarcsok továbbá rendelkeznek azon előnyös tulajdonsággal is, hogy a  
bedolgozhatóság csökkenésével újrakeverhetők. Ez meghosszabítja a bedolgozási vagy 
edényidőt anélkül, hogy a habarcs szilárdásgát negatívan befolyásolná. Kisérletek során 
egy 1 órás bedolgozási idővel redelkező habarcs újrakeverés után 3 óráig bedolgozható 
maradt.
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fiatal kötőanyag – afm lemezekből felépülő 
kártyaszerű szerkezet.

Közepes utókezelés – a belit hidratációhja 
során keletkezett c-S-H gél a korábban 
kialakult szerekezetek közti teret tölti ki.

érett kötőanyag – tömör és homogén 
mikorszerkezet.
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az ideális körülmények között keletkezett mikroszerkezetek ismerete segítségével 
lehetővé válik a történeti habarcsok megértése. a változatos összetételű történeti 
románcement habarcsok, mint pl. az öntvényektől a helyben húzott profilokon át a  
vakolatokig, még összetettebb szerkezetet mutatnak, mivel az építkezéseken elkészített 
elemek utókezelése, hidratációja sokkal kevésébé volt kontrollált a laboratóriumi kisér-
letekhez képest. történeti habarcsokban három együttesen megjelenő pórusméret- 
kategóriát sikerült beazonosítani. a legfinomabb, 0,05 μm-nél kisebb pórusok a már 
megkötött románcement-mátrixban keletkeztek. nagyobb kapillárpórusok 0,05 – 2 μm 
között a korlátozott hidratáció és a kötetlen víz elpárolgásának az eredményeként jöt-
tek létre. a 2 μm-nél nagyobb pórusok ritkák és áltálánosságban a zsugorodási repe-
désekhez, ill. a habarcs mállásához köthetők. az 500 μm-nál nagyobb méretű légpóru-
sok a habarcs készítése közben a keverés hatására bezárt levegő által alakultak ki. 

a Jan Zawiejski által tervezett és 1904-06 között épült krakkói Kereskedelmi akadémia 
homlokzatáról származó minták pórusvizsgálati eredményeit a lenti ábra mutatja. a 0,05 
μm-nál húzódó piros vonal választja el egymástól a teljesen hidratálódott mátrixra jel-
lemző finom pórusokat a nem teljes hidratáció vagy a víz elpárolgásából adódó nagyobb 
pórusméret-tartományoktól.
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a történeti habarcsoknál alig találhatunk a nedves utókezelésen átesett habarcsoknál 
megfigyelhető, tökéletesen hidratálódott, finompórusú mátrixot. Ezek alól csak a masszív, 
épitészeti öntvényelemek a kivételek. a nagy légpórusok jelenléte azonban majd-
nem mindig megfigyelhető. a korlátozott hidratáció a frissen kitett felületnek, az ere- 
deti habarcs magas víz/cement-tényezőjének vagy a hordozó stukkóréteg túlzott vízfelvé-
teli- és ezáltal szárítóképességének tulajdonítható (ld. a falazat előnedvesítésének hiá-
nya). a történeti cementek nem tökéletes reaktivitása és kisebb hidratációs foka a nagy 
mennyiségű túlégetett, nem reaktív és/vagy durva cementnek is betudható.

történeti habarcsok mikroszkópos felvételei bőséges bizonyítékot szolgáltattak a kom-
plex pórusszerkezetek meglétére, ahol a tömött, finom pórusos részek mellett, durva, 
nyitott pórusok is megtalálhatók. történeti románcementek felszín alatti részei gyakran 
szulfátosodtak, ami a pórusok elzáródását vonta maga után.

mikronos nagyságú széles pórusok  
együttléte finom pórusú részekkel.

történeti románcement-mátrix pórus-
elzáródása gipsz felhalmozódása  
következtében a felszínhez közeli zónákban.
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a fenti SEm képek a bécsi Udvari Színház egykori Kelléktárának (1873 Gottfired Semper 
és carl Hasenauer) homlokzati románcement vakolatait mutatják.

történeti románcement habarcsok kiterjedt vizsgálata európa számos országából  
mutatott magas, 20 – 45% közötti nyílt porozitási értékeket, amelyek hasonlóak vagy ma-
gasabbak a lég- vagy hidraulikus meszek azonos paramétereinél. a románcementekre 
jellemző magas porozitás és különösen a nagy mennyiségű tág pórus, hasonlóan a mész 
kötőanyaghoz, megnöveli a víz szállítását és egyúttal megakadályozza a nedvesség  
felhalmozódását, ill. a sók lerakódását a habarcsrétegek mögött.

Románcement habarcsok tulajdonságai

HAbARCSOK öNTvÉNyKÉSzíTÉSRE

az öntvények készítésére szánt habarcsok gazdagabbak cementben, mint a vakolati 
habarcsok és tipikusan 2:1 vagy 1:1 cement:homok térfogatarányban készülnek. azért, 
hogy az öntvény finom részleteit is kitöltse a habarcs, viszonylag híg állapotú keverékre 
van szükség, amit 19,5 cm-es értékkel jellemzett folyóssaggal ajánlhatunk. a szükséges 
15-30 perces bedolgozási idő elérésére kémiai kötéslassítás javasolt. az alacsony korai 
szilárdsági értékek miatt a daRc technika használata nem célszerű. az adott cement 
fogja meghatározni a kötéslassító mennyiségét, de 0,5 tőmeg%-nyi cementre vonatkoz-
tatott mennyiség jó kiindulási alap az első próbákhoz. a víz/cement-tényező szintén a ce-
ment tulajdonságainak, típusának a függvénye, de általánosságban a 0,45 – 0,55 közötti 
tartománnyal számolhatunk.

a habarcs szilárdásga a cement típusának és a habarcs megtervezésének függvénye, a-
hogy azt a lenti ábrák is mutatják. az ábrák azokat a valószínűsíthető görbéket mutatják, 
amelyekben a szilárdságnövekedés megtalálható. az alsó görbe egy gyengébb cement 
értékeit mutatja, jellegzetes, legalabb 7 napos nyugalmi periódussal.

az 1:1-es habarcs gyengébb, mint az ugyanazzal a cementtel készített 1:2-es, ami a jobb 
bedolgozhatósághoz szükséges magasabb v/c-tényezőnek tudható be. abban az eset-
ben, ha a hozzáférhető románcementet az RC C típusba soroljuk (ld. ROcaRE Szabványt 
jelen Kézikönyv függelékében), akkor különösen nagyobb öntvények kizsaluzásához 
szükséges lehet egy “zsírosabb” keverékre a megfelelő szilárdság eléréséhez.

Románcementek korai szilárdsága mind az nHL 5-höz, mind a portlandcementekhez viszonyítva ma-
gasabb, aminek következtében az öntvények könnyen kizsaluzhatók lesznek.
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a 4 hetes vízben való utókezelés után mért vízfelvételi együttható (vfE) és páraáteresztő-
képesség (PáK) érzékenyebb a cementre, mint a különféle receptúrák. a 2 kg/m2/hr0.5–
nél nagyobb (tipikusan 3 – 8 kg/m2/hr0.5) vfE értékeket kritikusnak tekinthetjük öntvé-
nyek esetében. összehasonlítva az értékeket más kötőanyag-rendszerekkel ez 2 kg/
m2/hr0.5 –t jelent portlandcementek és 25 kg/m2/hr0.5-t egy nHL 5 habarcs esetében. a 
PáK tartománya 4 – 14 x10-9 kg/m2/Pa/s. összehasonlítva a tartományt más kötőanyag-
rendszerekkel ez 2 x10-9 kg/m2/Pa/s –t jelent portlandcementek és 18 x10-9 kg/m2/Pa/s-t 
egy nHL 5 habarcs esetében.

a transzportfolyamtokban résztvevő pórusok aránya románcement habarcsok esetében 
a 22-32%, nHL 5 esetén magasabb, 34%, míg portlandcement esetében jóval alacsony-
abb: 13%.

vAKOLATI HAbRCSOK

a jellegzetes receptúra 1:1,5 vagy 1:2,5 cement:homok térfogatarányú keverék, 15,5 
cm-es értékkel jellemzett folyóssaggal. 1-2 órára megnövelt bedolgozhatósági idejű ke-
verékek ideálisak nagy vakolatfelületek előállítására. mivel a legtöbb esetben ez nem 
érhető el az öntvényeknél használt kötéslassítókkal járulékos szilárdságcsökkenés 
nélkül, ezért a korábban bemutatott daRc-technika használata ajánlott a legtöbb ce-
ment esetében. a v/c- tényező a cement és a receptúra függvénye, ami 0,4 – 0,8 közötti 
tartományban mozog.

vakolati habarcsok levegő-tartalma magasabb az öntvényekhez képest ugyanazon ce-
ment használata esetén. Jellegzetesen 4,5 – 6,5% közötti értékekkel találkozhatunk.

a fenti ábrák három különféle cement felhasználásával készített vakolati habarcs fő tu- 
lajdonságait mutatják. az első habarcsot 1,5%-os citromsavval lassították a kívánt be- 
dolgozhatóság elérése érdekében. amíg 6 óra elteltével a szilárdság alacsony, 24 óra után 
gyors szilárdságnövekedés figyelhető meg. mindazonáltal a nagy mennyiségű citromsav 
 következtében a belit hidratációja is lelassult és, amely azután 91-180 napos korban in-
dult csak be jelentősebben. ahogy elvárható volt a daRc-habarcsok 1 nap elteltével ala-
csony szilrádságot mutattak, mivel a daRc-folyamat során előszőr azok a hidrátfázisok 
keletkeznek (kerülnek semlegesítésre), amelyek a korai szilárdságért felelnének. min-
dazonáltal a folyamatos szilárdásgnövekedés 180 napos korig megfiigyelhető, miután az 
összes habarcs “végső” szilárdsága egy szűk tartományban helyezkedik el.

a vízfelvételi együttható (vfE) és a páraátersztő-képesség (PáK) 4 hét után általában 
magasabb a soványabb habarcsok esetében. amennyiben a vfE alacsonyabb, mint  
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4 kg/m2/hr0.5 ez az érték kritikusnak tekinthető vakolatok esetében. a jellegzetes értékek 
4 –10 kg/m2/hr0.5 között változnak. Portlandcement habarcs esetében ez a tartomány 
2 kg/m2/hr0.5 és 14 kg/m2/hr0.5 nHL 5 habarcs estében. a PáK 5 – 16 x10-9 kg/m2/Pa/s  
tartományban mozog. Ez az érték 5 x10-9 kg/m2/Pa/s portlandcement habarcsok és 
12 x10-9 kg/m2/Pa/s nHL 5 habarcs esetében.

a transzportfolyamatokhoz kapcsolódó tulajdonságok közé tartozik még a porozitás is, 
amely románcement habarcsok esetében 18 – 22%, nHL 5 esetlben magasabb, 23% és 
portlandcement esetben jóval alacsonyabb, 11%-os értékeket mutat.

HAbARCSOK zSuGORODáSA

Románcement habarcsok egyenletes zsugorodása nem okoz feszültséget az anyagban. 
mindazonáltal egy habarcs réteg száradási zsugorodását akadályozhatja a hordozó réteg, 
amire a habarcsot felhordták. Ez az az akadályoztatás feszültséget indukál, ami meg-
nyúláshoz és esetleg repdéshez is vezet, amennyiben a hosszanti megnyúlás átlép egy 
kritikus értéket. finom zsugorodási repedések a történeti románcement stukkók jelleg-
zetességei. 

a száradási zsugorodás a környező relatív páraátartalom, a cementtípus, az adalékanyag 
mennyiségének és a víz/cement tényezőnek a függénye. mindezek alapján egy adott ce-
ment zsugorodása csökken, ha a nedvesség és az adalékeanyag mennyisége növekszik, 
ill. a víz/cement tényező csökken. 

cementben gazdag öntvények jóval hajlamosabbak a repedezésre, mint a soványabb va-
kolati habarcsok, ugyanis ott csak a cementmátrix zsugorodik, miközben az adaléka-
nyag-szemcsék nem reagálnak a nedvességre. továbbá a cement térfogatra normalizált 
habarcszsugorodás is alacsonyabb, mint a cement kötőanyagé, mivel az adalékanyag-
szemcsék merev fázisokként vieselkednek, amelyek elnyelik a mátrix zsugorodását. 
Laboratóriumi vizsgálatok és a helyszíni restarátori tapasztalatok alapján elmondhatjuk, 
hogy 2:1 térfogatarányú homok:cement habarcskeverékek nem okoztak repedezettséget 
a mintákban.

amennyiben cementben gazdag habarcsreceptúrák elkészítése szükséges, pl. részlet-
gazdag öntvényekhez, repedések kialakulhatnak. frissen készített öntvények kizsaluzá-
sa után közvetlenül száraz környezetben való tárolása esetén erőteljes repedezés léphet 
fel az öntvényben kialakuló szignifikáns nedvességi-gradiensek és differenciált száradá-
si zsugorodás következtében.

finom zsugorodási repedezettség jellegzetes velejárója számos történeti románcement 
öntvénynek és vakolatnak és nem jelent szerkezeti problémát. mindazonáltal, ha az ilyen 
megjelenési felület bármilyen szerkezet esetében problémát jelent, a románcement, 
mint restaurátori anyag használata esetében, próbafelületek vagy öntvények készítése 
javasolt a repedési érzékenység meghatározásának érdekében.

HIbRID HAbARCSOK

Hibrid habarcsokat vakolatok készítésénél használhatunk, amikor a románcement 
egy részét mésszel helyettesítjük. Ebben az esetben kétféle meszet használhatunk: 
nHL5, természetes hidraulikus meszet és cL90 mészhidrátot. a mész használata nem 
késlelteti a románcement kötését, ezért daRc-eljárást használunk ebben az eseteben is 
a kötéslassításra. a lenti ábrán bemutatott habarcs egy 1:1,5-es vakolati habarcs.
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az elvárásoknak megfelelően a mész 
használata a következők sorrendben 
csökkenti le a szilárdásgot: 50% nHL5 >50% 
cL90 >67% nHL5 >67%cL90.

a hibrid habarcsok magasabb vízfelvételi 
együtthatóval rendelkeznek, ami adott  
esetben a kétszerese is lehet a daRc- 
habarcsnak vfE-jánál.

a mész megfelelő használata lehetővé teszi a habarcs speciális tulajdonsgainak finomí-
tását. természetes hidraulikus mész használata esetén szintén javasolt a próbafelületek 
készítése, mivel, hasonlóan a románcementekhez, az nHL tulajdonságai is változhatnak 
az égetésre használt nyersanyag összetételének függvényében.

megfigyelhető, hogy a hibird habarcsoknak 
hosszabb bedolgozási idejük van, mint a 
daRc-eljárással lassított 100% románce-
ment kötőanyagnak. a mész típusa és 
mennyisége nem befolyásolja jelentősen 
bedolgozási időt.
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A HOMOK HATáSA A KEvERÉKRE

történeti habrcsok adalékanyagának szemcseméret-eloszlása tág határok között vál-
tozhat. amíg a szemcseméret-eloszlás csak kisebb mértékben befolyásolja a habarcs 
szilárdságát és a vizfelvételi együtthatóját, addig szignifikáns hatása van a habarcs be-
dolgozhatságára. a homok finomságának növekedésével a habarcs nyírószilárdásága 
növekszik és a habarcs viszkozitása csökken. Ezáltal, hogy ugyanazt a bedolgozhatóságot 
elérjük, a habarcs készítéséhez magasabb v/c tényező szükséges, ami viszont a szilárd-
ság csökkenését fogja eredményezni. amennyiben ez bekövetkezne, a habarcsreceptúrát 
úgy kell módosítani, hogy kötőanyagban gazdagabb legyen a keverék, ami a v/c tényező 
csökkenéséhez vezet.  Homokok, sima felületű, kerekített szemcsékkel, kisebb vízmeny-
iséget igényelnek.

a románcement habarcsok száradási zsugorodása felelős az anyag jellegzetes repedezett 
felszínének megjelenéséért. a homok gradációja és fizikai tulajdonságai jelentősen be-
folyásolhatják a zsugorodást. mindazonáltal konzekvens trendeket ezidáig nem sikerült 
megfigyelni. amennyiben a zsugordás problémát jelent egy adott feladat elvégzésénél, 
próbafelületek vagy -testek készítése erősen javallott.
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a románcement használata kezdetben a 19. szd. historizáló alkalmazásaira, vagy a kor 
épülethomlokzatainak helyreállítási feladataira irányult. a románcementek Európai 
Úniós kutatási projektjei – a ROcEm és a ROcaRE – főként ezekre az alkalmazásokra 
összpontosítottak.

továbbá egyre inkább látszik, hogy a románcementeket a tulajdonságaik jóval több  
olyan felhasználásra teszik lehetővé, amelyek a történeti anyaghasználattal nincsenek  
kapcsolatban.

a románcement alapú habarcsok gyakorlati alkalmazása általában a következő terü-
letekre osztható:

(1) az épített örökség helyreállítása

 (a) történeti alkalmazások

 (b) új alkalmazási területek

(2) modern kivitelezések

Ezek részletes bemutatása az alábbiakban történik.

Autentikus románcement homlokzatok megőrzése

A HELyREáLLíTáS pRObLÉMáI

Kevés olyan anyag van, amit olyan kevéssé méltányolnának és olyan rosszul állítanának 
helyre, mint a románcement homlokzati díszítéseket. Különösen a 19. és a 20. szd. elején 
épült, gyakran elég szerény és olcsó lakóházakat tisztán pénzbefektetési szempontból 
kezelték, ezért sebezhetőek voltak a nem megfelelő felújítási intézkedésekkel szemben, 
amelyek a későbbiekben maradandóan megváltoztatták az eredeti építészeti felületeket.

a fELHaSZnáLáS 
KéRdéSEI a HELyREáLLítáS 

éS KIvItELEZéS SORán

3.
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a modern festékekkel történő átfestés a felújítások általánosan elfogadott mércéje 
volt. az új színezést rendszerint önkényesen határozta meg az épület tulajdonosa vagy 
az építész, gyakran meg sem kísérelve, hogy illeszkedjék a megmaradt felület eredeti 
színéhez. még rosszabb esztétikai értékcsökkenést okozott a vastag és durva fröcskölt 
cementrétegek alkalmazása, amely nemcsak eltüntette a díszítések finom formáit, de 
gyorsan összegyűjtötte a port és befeketítette azokat. az egész homlokzat teljes tisztítása 
gyakran nem valósítható meg pénzügyi okok miatt, ezért a fedőréteg maradandóan meg-
változtatja az eredeti építészeti felületet, mégha az kiválló állapotban meg is őrződött.

Ennek a 19. századi lakóháznak  
önkényesen kiválasztott kék színezése  
méltánytalan a románcement díszítés  
eredeti megjelenéséhez.

a fedőréteg durva texturájú lehet és  
könnyen megtapadhat rajta a 
légszennyeződés, amely a “felújított”  
homlokzat gyors szennyeződéséhez vezet.
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az eredeti díszítés finom részletei és 
színe fokozatosan előtűnik az utólagosan 
felhordott diszperziós festés összegyűlt 
rétegeinek letisztításával.

az autentikus, természetesen érett 
románcement vakolat ritka példája. 

a múltban alkalmazott nem megfelelő helyreállítások következtében a nem megvál-
toztatott románcement homlokzatok eredeti színezésükkel és zavartalan állapotban 
megőrzött finom díszítéseikkel ritkán láthatók annak ellenére, hogy a románcementet 
nagy mértékben használták az ilyen díszítésekre. azok, amelyek megőrizték az eredeti ál-
lagukat gyakran meglepően jó állapotban találhatók ép élekkel és változatlan felszínnel, 
amelyen néha még a megmunkálás nyomai is láthatók. a románcement díszítések ere-
deti felületei jellegzetes szabálytalan finom repedéshálót mutatnak, amelyet a habarcs 
száradási folyamata okoz. Ezek azonban rendszerint nem vezetnek károsodáshoz.
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éles részletek egy szennyezett, de  
egyébként tökéletesen megőrzött  
románcement díszítésen.

a romantikus historicizmus egyik munkája, 
amely festőiségét a tégla, kő, sgrafitto  
és románcement habarcs kombinációjával 
érték el. a jelenlegi helyreállítás során a 
románcement elemeket a tisztítás és javítás 
után festés nélkül hagyták, hogy az eredeti 
esztétikai koncepciót megőrizzék.
a döntés, melynek alapján a hiteles 
románcement felületeket konzerválását 
preferálták a modern festék bevonatok 
használata helyett, a teljes helyreállítási 
költségben elenyésző mértékben 
jelentkezett.
Lakóház Krakkó Smoleńsk 20, Lengyelország, 
1888. Teodor Talowski.
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autentikusan helyreállított románcement-
felület a fent bemutatott homlozaton. 
az elért kitűnő esztétikai eredmény 
megerősítheti a műemlékvédő közösséget, 
hogy a figyelmüket inkább a megőrzés 
lehetősége felé fordítsák, a történeti 
románcement stukkók “újra-helyreállítása” 
helyett. 

Rainer villa (1867, Otto Wagner) Baden, 
Bécs mellett. az eredeti falfestést  
mészalapú festékkel készítették.

az eredeti olajfestékréteg maradványai egy 
románcement építészeti részleten.

Jól dokumentált bizonyítékok vannak arra, hogy a korai angol románcement vakolatokat 
meszelték, vagy olajfestéket használva utánozták a kő színét. az 1850 utáni közép-eu-
rópai románcement díszítéseket rendszerint nem festették le, de a finiseléshez vízzel 
hígított románcement szuszpenziót használtak finom adalékkal, vagy anélkül. azonban 
az eredeti románcement homlokzati díszítés elrendezések szintén tartalmazhattak fes-
tett stukkó elemeket, vagy a vakolatra festett ornamenseket. az ilyen festési sémák a 
feltárást és a szükséges megőrzést követően alapja lehet az eredeti díszítési koncepció 
helyreállításnak, vagy rekonstrukciójának.
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Egy építészeti részlet a jól megőrzött 
románcement finomréteggel.

JELENLEGI HELyREáLLíTáSI GyAKORLAT

a lezárult ROcaRE projekt kitűnő körülményeket teremtett a történeti románcement 
díszítések helyreállításának tervezéséhez és kivitelezéséhez olyan azonos szakmai tech-
nikai és művészeti szinten, amelyekkel a korábbi periódusok építészeti öröksége került 
helyreállításra.

a változatos geológiai alapanyagokból gyártott románcementek jelenleg széles válasz-
tékú tulajdonságokban kaphatók:

  a szürkétől a vöröses színig terjedő széles színpaletta

  a viszonylag alacsonytól a nagyon magasig terjedő nyomószilárdság 
széles választéka

  a kötésidő széles választéka, amelyet a különböző késleltető 
eljárások alkalmazásával érnek el, hogy ezáltal a habarcs bedol-
gozási idejét alkalmassá tegyék a különböző helyreállítási feladatok 
elvégzéséhez

a románcement homlokzatok tisztításának alkalmas technikája és a különböző 
fedőrétegek eltávolítására megfelelő eljárások rendelkezésre állnak és alapos bervizs-
gálásra, tesztelésre kerültek.

a rendelkezésre álló románcementekkel a restaurátorok képesek helyreállítani az épü-
leti homlokzatok valamennyi díszítőelemét az építészeti öntvényektől a síkvakolatokig.
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a ROcaRE projektben gyártott románce-
mentek választéka.

Egy kisméretű díszítő részlet próbaöntvé-
nyeinek restaurálásóhabarcs változatai, 
amelyet a különböző románcementek és 
keverékeik használatával készültek.t

Egy párkány, amelyet az erősen késleltetett, 
félszáraz konzisztenciájú románcement 
habarcs használatával készítettek.

a történeti anyagokhoz és felületekhez  illeszkedő helyes színárnyalatú habarcsok készí-
téséhez különböző románcementek, vagy a változtatott arányú keverékeik használandók. 
Ezen kívül a habarcshoz színes adalékok és pigmentek is adhatók.

a tiszta románcementek a vízzel bekeverést követően gyorsan megkötnek és ez az a 
tulajdonságuk, amely hozzájárult a széleskörű használatukhoz az öntött díszítőelemek  
tömeggyártásában. a bedolgozási idejük meghosszabbítása érdekében a hatékony 
késleltetési eljárások kifejlesztése, ill. azok tesztelése megtörtént (részletek a “Hidra-
táció és késleltetés” c. részben találhatók). a kötés késleltetésére és az öntvény habarcs 
bedolgozhatóságának 15 és 30 perc közti időtartamban vaaló növelésére citromsavat 
használtak, amely elegendő az építészeti öntvények elkészítéséhez. a daRc eljárás 
a cement keverését nedves homokkal végzi, amely precízen adagolt mennyiségű, ún. 
deaktiváló vizet tartalmaz és a vakolathabarcs bedolgozhatóságát 1 - 2 óráig hosszab-
bítja meg. Ennyi munkaidő elegendő a vakolásra, vagy különböző helyszínen felhordott 
tagozatok képzésére. megváltoztatva a víz/cement tényezőt és az adalékanyag-cement 
arányát a habarcs konzisztenciája a folyékonytól a földnedvesig változtatható a restaurá-
lási feladat függvényében.
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a habarcs optimális szilárdsága a felhasználástól függ. Például a korai magas szilárdság 
lényeges tényező az öntvény habarcsoknál, ami által mintegy 30 perc kötés után az önt- 
vényeket biztonságosan el lehet távolítani a formából. Ellenben, viszonylag puha habarcs-
ok szükségesek a gyenge hordozórétegek javításához. a kívánt szilárdság elérhető a 
cementnek a meglévő választékból való kiválasztásával, vagy különböző cementek ke-
verése által. Hibrid habarcsok készíthetők románcement, mész, vagy természetes hid-
raulikus mész keverésével a szilárdság további csökkentése érdekében.

a románcement homlokzatok helyreállításának részletes feladatai: a feltárás és tisztítás, 
konszolidáció, építészeti díszítés részletek vasalása- betétezése és felhelyezése, javí-
tás és rekonstrukció – megtalálhatók ennek a kézikönyvnek a “Románcement stukkók 
károsodási fajtái és helyreállításuk eljárásai” c. glosszáriumában”.

A románcementtől eltérő anyagból épült  
történeti épületek

vAKOLATOK

az új vakolat készítése túllépheti a történeti románcement homlokzatok helyreállítását és 
új alkalmazási lehetőségeket kínál az anyagnak. Kivitelezések során több olyan helyzet 
adódhat, különösen a történeti építészeti környezetben, amikor vízfelvevő vakolóhabarcs-
ot használnak és víztaszító vagy -lepergető réteg alkalmazását, vagy más az esővíz 
behatolását korlátozó eljárást nem terveznek. Ilyen esetekben rendesen a mészhabarcs-
ok különböző fajtáit használják. Ez a kötőanyag azonban gyakran mutatja az anyagszer-
kezet következtében fellépő elégtelen mechanikai szilárdságot és különösen a fagy-, 
ill. sóterhelés hatásával szembeni alacsony ellenálló-képességét. az ellenálló port-
landcement alapú habarcsok esetében viszont a jól ismert hátrányok, úgy mint a túlzott 
szilárdság és különösen az elégtelen nedvesség-szállítási tulajdonságok jelentkeznek.

az említett korlátozásokat ellensúlyozandó, a kapilláraktív pórusszerkezetű románce-
ment, mészhabarcsokkal szembeni sokkal jobb mechanikai ellenállása következtében 
habarcs kötőanyagként bevált anyagnak számít.

mindazonáltal szükséges kellő figyelmet fordítani a hordozóréteggel kapcsolatos 
mechanikai összeférhetőség kérdésére. a románcementek – bár feltűnően lassab-
ban, mint a portlandcement –  képesek jelentős szilárdságnövekedésre. már a korabeli  
felhasználások során is megfigyelték, hogy a tiszta románcementek nem megfelelő 
hordozófelületre való felhordásakor az egész vakolatszerkezeten át megfigyelhető 
fellevelezés következhetett be (ld. a Glosszárium “fellevelezés” c. részét). az ilyen fajta 
károsodás elkerülése érdekében, a vakolás során követni kell az általánosan elfogad-
ott készítési előírást, nevezetesen a szilárdságnak csökkennie kell a hordozó rétegtől a 
vakolat felszín felé haladva.

a fenti követelmények a habarcskeverékek megfelelő megtervezése által valósítható 
meg:

(1) Románcement és mész keverésével (hibrid rendszer).

(2) Légpórusképző keverése a szilárdság csökkentése érdekében. Ez 
a technológia, amely hosszú ideje bevált a “lágyabb” portlandce-
ment habarcsok készítésénél, még várat magára a románcementek 
gyakorlati alkalmazásánál. azonban az ilyen receptúrák komplexi-
tásának köszönhetően, ezt a technológiát általában a zsákoshabarcs- 
sokat gyártók cégek alkalmazhatják. 
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A FuGáK KITöLTÉSE

Románcement tartalmú habarcsokat már korábban is használták tégla, vagy kváderkő 
fektetésére, vagy a fugák kitöltésére. az ilyen alkalmazások – pl. az ulmi erődrendszer 
és a valére kastély Sionban (Svájc) – a ROcaRE projekt során kerültek dokumentálásra.

azonban szükséges kihangsúlyozni, hogy a habarcs választása nem csupán a tégla ágy-
azása miatt történt. Leginkább a nyílt kapillaritással kombinált mechanikai ellenállás 
volt az indító technikai ok a románcement alapú rendszerek használatára.

a freiburgi münster (németország) hozható fel ezen alkalmazások legjobb példájaként. 
a torony felújításának komplex projektjén belül a székesegyház helyreállító csapata 
hosszú évekig dolgozott a románcement alapú habarcsok felhasználásával az illesztések 
újrafugázása céljából. a technikai szempontok mellett - amely ez esetben hibrid rend- 
szer alkalmazását jelentette az elfogadható végső szilárdság elérése miatt -, az esztéti-
kai szempontok szintén fontos szerepet játszottak, ami érthető volt egy ilyen jelentőségű 
történeti épületnél. Ennek eredményeként a habarcs adalékát a “katedrális homokkal” 
javították fel, hogy biztosítsák a megkívánt esztétikai megjelenést. Ezek a fontos esztéti-
kai elvárások további indokot jelenthetnek a románcement, mint kötőanyag használatára.

tKitűnő esztétikai illeszkedés az eredeti 
habarcs és a fugázott felület között, amelyet 
az adalék és az alkalmas színű románce-
ment alkalmazásával értek el (a vörös vonal 
mutatja a két fugázási fázis közti határt)
Münster, Freiburg.

nagyon valószínű, hogy az utóbbi technológia, amely módosítja a románcement alapú 
habarcsokat, nem csak a szilárdság csökkentését éri el, hanem jelentős mértékben  
növelni fogja azok fagyállóságát és sókárosodás- ellenállását.

INJEKTáLó HAbARCS

Speciális tulajdonságok szükségesek ehhez a habarcs típushoz, amelyet a falazat nagy-
obb üreges részeinek kitöltésére használnak. a mechanikai összeférhetőség és az 
akadálytalan nedvességszállítás mellett az anyagnak biztosítania kell a hatékony szi-
lárdulást a falazat nagy és mély üregeiben még nagy mennyiségű nedvesség jelenlété-
ben is. míg az első két tulajdonság a mészhabarcsoknál is megkövetelt, a gyakorlatban 
sok akalmazás ismert, amikor az injektálási technológia mész, vagy hidraulikus mész 
használatával nem mutat jelentős szilárdulást még több év után sem. a románcementek 
számos egyedülálló tulajdonságot hordoznak erre az alkalmazásra. a kötőanyag megfon-
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Alkalmazások modern épületeken 3. A felhAsználás kérdései A  
helyreállítás és kivitelezés során

úJ ALKALMAzáSI TERÜLETEK

a kulturális örökségvédelem területén a habarcsalkalmazások mindig is kritikus felada-
tot jelentenek, amikor a habarcsokat nagy nedvesség terheli és/vagy káros sóhatás éri 
őket a talajból. amíg “normális” esetben a helyreállítási tervben a kötőanyag-választékot 
az eredeti anyag határozza meg, különleges megoldások szükségesek nedvességgel és 
sóval terhelt környezetek esetében. Eddig ezeket elsősorban a portlandcement csoport 
kötőanyagainak használatával fejlesztették. Ez a kötőanyag csoport tisztán technikailag 
megállapítva a kis kapilláraktivitású habarcsok hátrányait hordozza magában, hacsak a 
speciális kiegészítés nem volt szempont a receptúrában. Ez a kedvezőtlen tulajdonság a 
portlandcement mátrix speciális szerkezetének tulajdonítható. amint azt az előbbiekben 
többször kifejtettük már, a románcement habarcsok felülmúlják a portlandcementeket a 
nedves környezet károsodásával szembeni kisebb érzékenységgükkel. azonban további 
fejlesztések szükségesek (pl. légpórusképzők használata) a románcement még kiterjed-
tebb alkalmazása érdekében, különösen a sóval terhelt környezetek estében.

Alkalmazások modern épületeken

félretéve a románcement történeti eredetét, ez a kötőanyag-csoport felhasználható a 
történeti alkalmazási területeken túl is. megismételve, a jó szilárdsági értékeik mel-
lett az anyagok kiváló kapilláraktivitása az, ami az alkalmazásukat az örökségi terü- 
leten túl is érdekessé teszi. Ezért ez a kötőanyag csoport jól illik valamennyi kivitelezési 
koncepcióhoz, amelyek célzottan fordulnak vízfelvevő anyagok felé a külső, vagy belső 
falfelületeken. továbbá, a korai szilárdulást menetét helyben be lehet állítani az aktuális 
feladathoz.

a következő alkalmazási területek példái kiemelhetők, jól lehet, a felsorolás korántsem 
teljes:

(1) Kapilláraktív homlokzati vakolathabarcsok, erózióval szemben megnövekedett 
ellenállással

(2) Kapilláraktív habarcs, fuga kitöltésre (kapilláraktív falazóhabarcs)

(3) Kapilláraktív, kiváló lélegzőképességű vakolóhabarcs a belső falak számára, 
a receptúra szerint, mint belső kapilláraktív szigetelőhabarcs

(4) Bármilyen öntött elem gyártásat

(5) Gyors kötésű, jó korai szilárdságú alkalmazás rögzítési rendszerekben 

tolt kiválasztása, a hibrid rendszer lehetőségének használatával a habarcs alkotórészek 
és a késleltetés technikájának kiválasztásával a habarcs megtervezhető úgy, hogy befoly-
jon a stabilizálandó üregekbe és addig ne kössön me, míg az injektálás nem fejeződik be. 
Ezen felül a megkötött habarcs rendelkezni fog a megfelelő szilárdsággal és nedvesség-
szállítási tulajdonságokkal annak érdkében, hogy kompatibilis legyen a hordozó felület-
tel vagy réteggel.
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Felületi szennyeződés

Felületi szennyeződés

Definíció:
a nagyon vékony rétegben lerakódott korom vagy porszemcsék a felület szennyezett megjelenését 
idézik elő.

Megjegyzés:
a felületi szennyeződés nem befolyásolja a felszín alatti anyagszerkezetet. a szennyeződés különböző 
mértékben tapadhat az alatta levő hordozófelülethez. a növekvő mértékű adhézió és kohézió  
folyamata kérgképződéshez vezethet. a szennyeződés különböző légköri eredetű lehet. Románce-
ment elemek gyakran mutatnak olyan jellegzetes szennyeződési képet, amelyben egy vékony fekete 
réteg egységesen fedi be a felületet.

fELtáRáS  
éS tISZtítáS

Por és piszok vékony, összefüggő szürkés 
rétege egy románcement díszítésen. 
valamennyi részlet pontosan megmaradt, 
még az előregyártott elemek illesztései is 
tisztán kivehetők.
Ausztria, Bécs, 
bérház, Wattstraße. 
Christian Gurtner / AGW 2011.

Légköri ülepedő por vastag lerakódáasa 
előregyártott figurális elemek vízszintes és 
közel vízszintes részein. 
Lengyelország, Krakkó, 
Bérház, Asnyka u. 
Paweł Gąsior / ICSC 2005.
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Felületi szennyeződés

Szennyezett felület próbatisztítási felülete 
nedves szemcseszórásos technológióaval. 
(JOS®)
Ukrajna, Lviv, “Lvivska Politechnika“  
Nemzeti Egyetem, Kniazia Romana körút. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

vIzSGáLATOK

a homlokzat tisztítását részletes vizsgálatnak kell megelőznie. a vizsgálatnak meg kell állapítania, 
hogy a szennyeződés milyen mértekben befolyásolja – a szomszédos épületekhez való viszony tekinte-
tében is – az épület esztétikai megjelenését és ennek alapján szükséges eldönteni, hogy a homlokza-
tot kell-e tisztítani. Ha a homlokzat tisztítása mellett születik döntés, akkor próbatisztitási-felületek 
segítségével kell a legmegfelelőbb módszert kiválasztani. a próbafelületeket az épület rejtett vagy 
kevésbé látható részein célszerű kiválasztani oly módon, hogy ugyanakkor képviseljék a jellegzetes 
felületeket és szennyeződési fajtákat is. 

a próbatisztítás alapján kell megállapítani (1) a tisztítás elérendő mértékét, hogy ennek alapján az 
épület az optimális esztétikai megjelenését kapja, (2) a tisztítás lehető legkíméletesebb módját az 
eredeti felület megóvása érdekében, (3) a lehetséges mellékhatásokat, például az alsóbb rétegben 
képződött gipsz eltávolítását. a próbatisztításnak referenciául kell szolgálnia az épület teljes tisztí-
tásra vonatkozóan.

HELyREáLLíTáS

Általánosságban
a szennyezett románcement elemek tisztítása a jól előkészített homlokzatfelújítási program részét 
kell hogy képezze. a szennyeződés eltávolítása felfedhet repedéseket, amelyek bizonyos mértékben 
zavarhatják a tiszta felület megjelenését. a felület feldurvulását vagy bármiféle más károsodását 
el kell kerülni. továbbá meg kell határozni a felület kezelésének, például a hidrofobizáló bevonat  
képzésének, módját is.  

Tisztítás
a felületi szennyeződés rendszerint csak gyengén tapad a hordozófelületre, ezért a homlokzat tisztí-
tásának lehető legkíméletesebb módszerét javasolt kipróbálni. mivel a csapóeső hatása kielégítő tisz-
títást eredményez a románcement homlokzatok szabadonálló részein, a vízzel való tisztítás lehet az 
első lehetséges választás. forró gőzborotva alkalmazása nagyon hatékony a zsíros szennyeződések 
eltávolításánál, más esetekben a megfelelő nyomás alatt alkalmazott hideg vizes tisztítás is elegendő. 
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Felületi szennyeződés

nincs alapja annak a gyakran felmerülő felvetésnek, amely szerint a homlokzat tisztításakor alkal-
mazott víz károsítja az épületet, hacsak nem túlzott mértékű vízhasználatról van szó. a románcement 
stukkók zárt, egészséges felületének viszonylag alacsony vízfelvevő-képessége van. másrészt magas 
porozitásuk miatt a felvett vizet hamar leadják.

mindazonáltal a jó állapotban megmaradt románcement felületeken gyakorta képződik a por és 
szennyező réteghez kapcsolódó kompakt, tömör felület. Ilyen esetekben a víz alkalmazása nem 
elég hatékony a szennyeződés eltávolítására, eltérően a szennyezett mészkő vagy mészvakolat 
felszínektől. az ilyen erősen odatapadt szennyező rétegek eltávolítására a kíméletes nedves szem-
cseszórásos tisztítási módszer a legjobban alkamazható eljárás. Ilyen pl. a JOS® módszer, amellyel 
optimális tisztítási hatás érhető el.

amennyiben a tisztítás sókivirágást okoz, mint pl. a vízhasználat okozta gipszépződés, a sófoltok  
eltávolításához szükség lehet sóeltávolító pakolás alkalmazására.

Románcement díszítésű vakolat tisztítása 
gőzborotvával.
Ukrajna, Lviv,“Lvivska Politechnika” 
Nemzeti Egyetem Kniazia Romana út. 
Georg Hilbert / gh-DenkMalPlan, 2011.
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Fekete kéreg

Fekete kéreg

Definíció 
Sötét színű, összefüggően felhalmozódott anyagok a felületen. a fekete kéreg fő összetevői a gipsz 
(caSO4·2H2O) kötőanyagába beépülő, levegőből kiülepedő szemcsék. 

Megjegyzés
a fekete kéreg rendszerint olyan helyen képződik, amelyek védettek a közvetlen csapóesőtől vagy viz- 
lefolyástól. általában egységes vastagságuk van, a teljes felületet vagy annak egy részét egységesen 
borítják be és erősen tapadnak a hordozófelülethez. 

fekete kéreg bevonat románcement  
díszítésen.  az eredeti szín csak ott jelenik 
meg, ahol vízlefolyás van.  
Csehország, Brno, lakóház.  
Zoja Matuliková / 2008

vastagon felhalmozódott szállópor  
tartalmú gipszesedés egy védett részen levő 
öntvényen.
Lengyelország, Lódz, Zeneakadémia.  
Jacek Olesiak / ICSC 2011

drámai kontraszt a románcement vakolat 
fekete kéreggel borított felülete és az  
ablakpárkány alatti vízlefolyás alatt 
megjelenő eredeti színű felület között.
Lengyelország, Zabre, a Városháza udvara.
Jacek Olesiak / ICSC 2011.
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Fekete kéreg

vIzSGáLATOK

a kéreg eltávolítását részletes vizsgálatnak kell megelőznie. a legmegfelelőbb tisztítási módszert – 
vagy különböző módszerek kombinációját – próbatisztítási felületek segítségével kell meghatározni. 
a próbafelületeket az épület olyan rejtett részein kell kijelölni, amelyek jellegzetes felületeket és  
rajtuk kérgeket hordoznak. a próbatisztításnak meg kell határoznia (1) a tisztítás kívánt mértékét az 
épület optimális esztétikai megjelenése érdekében, (2) a roncsolásmentes tisztítást az eredeti felület 
megtartása érdekében, (3) az esetleges mellékhatásokat, például a felszín alatti zónában összegyűlt 
gipsz mobilizálását. a próbatisztítási felületeknek a teljes tisztítás referenciájául kell szolgálniuk.

HELyREáLLíTáS

Általánosságban
a fekete kéreg eltávolítását célzó tisztítás a homlokzatfelújítás jól megtervezett programjának kell 
hogy a részét képezze. az eltávolított kéreg repedéseket tárhat fel, amelyek bizonyos mértékben  
zavarhatják a megtisztított felületet. a felület feldurvulását vagy bármilyen más károsodását kerülni 
kell. meg kell határozni továbbá a felület kezelésének, például hidrofibizáló bevonat képzésének a 
módját.

Tisztítás
mivel a fekete kéreg erősen tapad a hordozófelülethez, hatásos eltávolítására a kíméletes nedves 
szemcseszórásos eljárás, mint pl. a JOS® technológia, alkalmazható. makacs kérgek eltávolítása 
mechanikusan, finom kézi szerszámok alkalmazásával érhető el.

amennyiben a tisztítás sókivirágzást okoz, mint pl. a vízhasználat által okozott gipszmobilizálódás, 
azok eltávolítására sóeltávolító pakolást kell alkalmazni.

fekete kéreg eltávolítása nedves  
szemcseszórásos módszerrel (JOS®).
Ukrajna, Lviv, “Lvivska Politechnika” 
Nemzeti Egyetem, Kniazia Romana út. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.
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Mészkiválás

Mészkiválás

Definíció
a vakolat bizonyos alkotórészeinek kioldódásából keletkezett felületi lerakódás.

Egyenértékű terminológia
mészkivirágzás, mészfoltosodás.

Megjegyzések
a kiválás főként fehéres színű és tömör szerkezetű mészalapú anyagból áll, amely általában jól tapad 
az alatta levő hordozófelülethez. Idővel a mész a légkör szén- és kéndioxidjával karbonátosodik, ill. 
gipszesedik, így cacO3 (kalcit) és caSO4·2H2O (gipsz) jön létre. megjegyzendő, hogy a mészkiválás 
különbözik az egyéb sókivirágzásoktól.

a külső vízelvezetés meghibásodása miatt a 
falon lefutó csapadékvíz erős mészkiválást 
idéz elő egy románcement díszítésen.
Lengyelország, Krakkó, lakóház,  
Michalowskiego u. 
Roman Koslowski / ICSC 2003.

a meghibásodott és működésképtelenné 
vált csapadékvíz-elvezetés és az erkély 
vízzáró hatása a víz állandó átszűrődéshez 
vezetett, amely a vakolat anyagainak 
kioldását és lerakódását idézte elő az erkély 
alatti volutákon és tagozatokon.
Ukrajna, Lviv, Nemzeti Műegyetem, 
Kniaza Romana út.  
Christian Gurtner / AGW, 2011. 

vIzSGáLATOK

a karbonátosodott és gipszesedett mészkiválások eltávolítására a legalkalmasabb módszert, vagy 
összetett módszereket, próbatisztítási felületek alapján kell meghatározni.
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Mészkiválás

mészkiválási formák frissen felhordott 
románcement vakolaton.
Kisérlet műhelykörülmények között, Bécs. 
Christian Günther / AGW. 2011.

finom, fehéres kivirágzás a frissen 
felhordott románcement vakolaton, amely 
hozzájárul a felület természetes, “ásványi” 
megjelenéshez.
Krakkó, iskola épület, Waska u. 
Jacek Olesiak / ISC 2011.

HELyREáLLíTáS 

Általánosságban
Régebben karbonátosodott és gipszesedett mészkiválások eltávolítása a homlokzat teljes tisztítási 
programjának részét kell képezze. a homlokzatra frissen felhordott vakolaton is megjelenhetnek  
mészkiválások.

Tisztítás
a régebben karbonátosodott és gipszesedett mészkiválások eltávolítása nehéz feladatot jelenthet. 
a külső szennyeződések hatékony eltávolítása rendszerint ugyanazt a tisztítási módot igényli, mint 
a fekete kéregé, vagyis a nedves szemcseszórásos eljárást. a vizet, sűrített levegőt és szóróanyagot 
együttesen alkalmazó módszerek, mint pl. a JOS®, optimális tisztítási eredménnyel használhatók. a 
makacs szennyeződések eltávolítása megfelelő finom kézi szerszámokkal történhet. a felszín alatti 
gipszkiválásokat sóeltávolító pakolással lehet megszüntetni.

Mészkiválások (foltok) frissen helyreállított és javított felületeken: a frissen felhordott vakolat 
felületén képződő fehéres mészkivirágzás elkerülhető ha a felületet nem nedvesítjük az első napon. 
Ha azonban a kivirágzás már megjelent, akkor annak eltávolítását vízben higított citromsavas oldat-
tal, majd tiszta vizes öblítéssel kell elvégezni. mindazonáltal egyre inkább elfogadott a románcement 
vakolatok természetes “ásványi” megjelenése, beleértve a felületi mészkiválás fehéres foltjait is.



FELÜLETSZILÁRDÍTÁS ÉS 
RESTAURÁLÁS

JAVÍTÁS ÉS  
HELYREÁLLÍTÁS

VASALÁS ÉS  
RÖGZÍTÉS

UNCOVERING  
AND CLEANING
FELTÁRÁS ÉS  
TISZTÍTÁS

8

EU-PROJECT No. 226898  |   ROCARE   FP7-ENV-2008-1

Nem eredeti ásványi  
alapú bevonatok

Nem eredeti ásványi alapú bevonatok

Definició
Olyan különböző vastagságú szervetlen, ásványi eredetű fedőrétegek, amelyeket tisztítás hely-
ett használtak a szennyezett románcement felületek bevonására. Ezek leggyakrabban egy- vagy 
többrétegű bevonatok, néha polimer-bázisú adalékok alkalmazásával.

Megjegyzések
a bevonatok használatát a románcement homlokzatok későbbi megújításkor az a szándék vezette, 
hogy a felületnek tiszta megjelenése legyen anélkül, hogy azt alávetnék egy teljes tisztítási eljárásnak. 
Számos különböző típusú ásványi fedőréteget használtak. Ezek meszelés, szilikát festék vagy vékony 
vakolati réteg használatát jelentették. Ez utóbbiak portlandcement vagy portlandcement és mész  
keverékén alapultak, amelyeket a következő módon használtak:

(1) Kefével felhordott vékonyvakolat vagy gúz, amely a gyakran használt finom adalékanyaggal síma 
felületet biztosított. az egymást követő felújítások fedőrétegei letompították az eredeti felületet és 
ezáltal elrejtették a finom részleteket. Kefével felhordott románcement vagy meszelt fedőréteg is 
lehet eredeti felület.

(2) fröcskölt bevonatokat, mint pl. fröcskölt cementgúzt, gyakran használtak a 2. világháború utáni 
homlokzatfelújítások során. Ezek túlnyomórészt viszonylag vastag rétegek, durva felülettel, amelyek 
hajlamosak a gyors szennyeződésre. a fröcskölt fedés rendszerint összefüggően beborította a teljes 
felületet, a diszítéseket és épületplasztikákat egyaránt. az eredeti felület szerkezetét és finom részleteit 
egyaránt elrejti az ilyen fedőréteg még akkor is, ha csak egy felújítás történt az épületen. a fröcskölt 
rétegek felhordása, amit a későbbiekben sokszor át is festettek, gyakorlatilag minden esetben a ko-
rábban ecsettel felhordott rétegre történt.

(3) a vakolókanállal felhordott finom habarcsokat síma felületeken és húzott tagozatokon alkalmaz-
ták. Ezek viszonylag vastagok, így lefedték a románcement felületek jellegzetes repedéshálózatait.

az öntvények részletei és a felületi struk-
túrája eltűntek a vastag és durva cement 
alapú felhordás alatt, míg az ismétlődő 
szennyeződés gyors színváltozáshoz veze-
tett (jobbra).
Austria, Bécs, Alliiertenhof, Praterstraße. 
Christian Gurtner / AGW 2006.



FELÜLETSZILÁRDÍTÁS ÉS 
RESTAURÁLÁS

JAVÍTÁS ÉS  
HELYREÁLLÍTÁS

VASALÁS ÉS  
RÖGZÍTÉS

UNCOVERING  
AND CLEANING
FELTÁRÁS ÉS  
TISZTÍTÁS

9

EU-PROJECT No. 226898  |   ROCARE   FP7-ENV-2008-1

Kétszínű fedőfestés fröcskölt cement 
alapú bevonaton. a durva felületek átfestése 
további részletvesztést okozott.
Ausztria, Bécs, lakóház, Wattgasse. 
Christian Gurtner, AGW / 2011.

Egy gyakori, hibás felújítás eredménye 
látható egy épület két különböző  
homlokzatán: amikor a felületi tisztítás 
hatástalan maradt az eredeti románcement 
díszítésekre festett makacs, szennyezett 
réteg eltávolítására (jobbra), a homlokzatot 
mégegyszer átfestették (balra).
Ausztria, Bécs, lakóház, Esteplatz. 
Christian Gurtner, AGW / 2006.

vastag, szürke színű cement alapú  
finomvakolat az eredeti vakolaton kialakult 
tipikus repedések eltakarására,  
utólagos okker színű diszperziós bevonattal 
a felszínen. (balra)  
Különböző színű mész és cement alapú 
vékonyvakolat bevonatok alkalmazása egy 
szakszerűen megőrzött vakolat  
felületén. (jobbra)
Brno 2011. 
Christian Gurtner / AGW, Bécs 2006.

Nem eredeti ásványi  
alapú bevonatok
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vIzSGáLATOK

a rétegek számának, kötőanyaguk és vastagságuk meghatározására, ill. azok eltávolítási 
lehetőségének megállapítására rétegvizsgálatok szükségesek. Ezeket a vizsgálatokat a helyszínen 
kijelölt mintafelületen és laboratóriumi vizsgálatok során egyaránt célszerű elvégezni.

HELyREáLLíTáS 

Általánosságban
az ásványi alapú rétegek általában nem jelentenek kockázatot a hordozófelületre. Eltávolításuk 
leginkább esztétikai, mintsem műszaki szempontok alapján történik. a bevonat eltávolításakor 
fellépő felületi durvulást, érdesedést vagy más formájú állagromlást szigorúan kerülni kell. az  
eredeti festékrétegről a későbbiek során rákerült új festékréteg eltávolítása nem sértheti az eredeti 
réteget. a legtöbb esetben különböző tisztítási módok együttes alkalmazása szükséges a kívánt ered-
mény eléréséhez. 

Tisztítás
a felület mélyedéseiben összegyűlt vastag bevonat részben eltávolítható a hordozóról. Ezek sok es-
etben hő és vízgőz együttes hatására eredményesen leválnak. Ezért a forró vízgőzzel (gőzborotva) 
végzett tisztítás nagyon hatékony kezdő lépés a gyengén tapadó rétegek eltávolítására.

a további mechanikus eltávolítás kézi szerszámmal is történhet különösen a domborművek üregei-
ben, amely rendszerint előfeltétele a fröcskölt bevonatok teljes eltávolításának. Ezen munkákhoz 
használatos szerszámok a finom vésők, a különböző spatulák és szikék, ill. a pneumatikus mikrovésők.

vékony és egységes ásványi rétegek esetében, továbbá a mechanikusan vagy kézzel tisztított vastag 
bevonat eltávolítását követő végső lépésnél a leghatásosabb és legkíméletesebb módszer az alacsony 
nyomású rotációs szemcseszórás, mint pl. a JOS®. Ez az eljárás optimális tisztítási eredményt biztosít, 
miközben megvédi az eredeti felületet is.

az eredeti felszín szakszerű, réteges 
feltárása segít meghatározni az egymásra 
felhordott rétegek számát és az esetleges 
eredeti festést.
Ausztria, Bécs, Alliiertenhof, Praterstraße. 
Christian Gurtner / AGW, 2003.

az eltérő hőtágulási együtthatók, valamint 
az eredeti felszín és a fröcskölt bevonat 
közötti gyenge tapadás miatt részben elvált 
rétegek.  az elválás a környezeti hatások, 
úgymint a nedvesség és hőmérséklet 
hatására alakult ki. Hasonló esetekben 
gőzalapú tisztítási módszerekkel sikerrel 
távolíthatjuk el az ilyen bevonatokat.
Ausztria, Bécs, Kaasgrabenkirche. 
Christian Gurtner AGW, 2009.

Nem eredeti ásványi  
alapú bevonatok
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Ugyanaz a homlokzat a fröcskölt réteg 
gőzborotvával történő leválasztása után. 
Látható, hogy a hordozófelület és a  
bevonat közé behatolt gőz elősegítette a 
bevonat leválasztását a szulfátosodás során 
kialakult gipsz felpuhítása és/vagy  
feloldása révén.

Rárakódások eltávolítása részben pneuma-
tikus finom kézi szerszámok segítségével 
egy finom részletekben gazdag díszítés 
egyik részéről.
Austria, Wiener Neustadt, lakóház. 
Christian Gurtner / AGW 2005.

a vastag ásványi fedőrétegekkel ellentétben 
az egységesen ecsettel felhordott vékony 
bevonatok nagyon hatékonyan távolíthatók 
el a kíméletes szemcseszóró rendszerekkel, 
mint pl. a JOS®.
Ausztria, Bécs középület. 
Christian Gurtner / AGW. 2004.

Nem eredeti ásványi  
alapú bevonatok
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Egy barna színű portlandcement alapú vé-
konyvakolat eltávolítása JOS® módszerrel.
Ukrajna, Lviv Kniaza Romana út. 
“Lvivska Politechnika” Nemzeti Egyetem. 
Christian Gurtner / AGW. 2011.

Részlet ugyanarról a homlokzatról, amely 
jól mutatja, hogy az érzékeny tisztítás még 
az eredeti szerszámhasználat nyomait sem 
károsította. 
Ukrajna, Lviv Kniaza Romana út. 
“Lvivska Politechnika” Nemzeti Egyetem.  
Christian Gurtner / AGW. 2011.

az általánosan használt homokfúvás 
maradandó károsodást okozhat a puhább 
hordozórétegeken, mint pl. románcement-
mészvakolatokon.
Ausztria, Bécs, 
Lakóház, Friedrich Schmidt Platz. 
Christian Gurtner AGW. 2006.

Nem eredeti ásványi  
alapú bevonatok
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Akrilát alapú festékrétegek

Definició
akrilát alapú festékrétegek soha nem voltak a románcement homlokzat eredeti díszítésének részei, 
hiszen ezek az anyagok csak jóval később jelentek meg a kereskedelmi forgalomban. mindazonáltal 
napjainkban igen gyakran alkalmazzák őket történeti homlokzatok fedésére. néha csak egyrétegű 
festést használtak, azonban gyakoribbak a vastag bevonatot képező többszörös átfestések, amelyek 
elrejtik az eredeti színezést, valamint letompítják a díszítés részleteit és szerkezetét is.

Megjegyzések
a helyreállítások során a legtöbb románcement homlokzatot többször is átfestetették sok esetben 
műgyanta-alapú diszperziós festékek alkalmazásával. többféle akrilát-bázisú terméket használtak, 
amelyek kémiai összetétele rendszerint ismeretlen. Egy homlokzat-helyreállítás során az akrilát 
alapú festékrétegek eltávolítását rendszerint az esztétikai okok, a felületi tapadás lecsökkenése, ill. 
ezen párazáró réteg mögött feltorlódó nedvesség következtében az épületben megnövekedő nyirko-
sodás követelik meg. a közönséges légköri eredetű nedvesség rendszerint nem károsítja a vakolatot, 
legfeljebb a festékek lepergését idézi elő. figyelemmel kell továbbá lenni a külső bevonatok alatt az 
eredeti festés esetleges meglétére is. Ezért a megfelelő helyeken és különböző módszerek segítsé-
gével elvégzett részletes helyszíni feltárások és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése nélkülözhetetlen.

vékony és összefüggő műgyanta alapú 
festékréteg. az elemek éles kontúrjai még 
láthatók, de a szín különbözik az eredeti 
megjelenéstől.
Ausztria, Bécs, lakóház, 
Friedrich Schmidt Platz. 
Christian Gurtner / AGW 2006.

a vastag, műgyanta alapú régi bevonat 
letompítja az éles profilokat. a bevonatok 
ásványi alapú rétegekkel váltakoznak.
Csehország, Brno, lakóház, Jana Uhra. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

Akrilát alapú  
festékrétegek
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az egymásra rakódott régi bevonatok miatt 
észrevehetően elvesztek a finom részletek 
és a díszítés jellege. a festési rétegek 
eltávolítására mikrogőzborotvás eljárást, ill. 
részben kefét és szikét használtak.
Csehország, Brno, lakóház, Jana Uhra. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

vIzSGáLATOK

a festékek kémiai összetételének vizsgálatával meghatározhatjuk a kötőanyag oldószerét és az el-
távolítás módszerét.

HELyREáLLíTáS 

Általánosságban
a festékrétegek eltávolítása rendszerint az egyik első lépése a homlokzati helyreállítás jól tervezett 
programjának. a felület feldurvulását vagy más formájú károsodását el kell kerülni. abban az  
esetben, ha a ráfestések alatt az eredeti festékréteg megtalálható, a későbbi rétegek eltávolítása nem 
sértheti az eredetit. Legtöbb esetben különböző tisztítási eljárások együttes alkalmazása szükséges 
a kívánt eredmény eléréséhez.

Tisztítás
a forró vízgőz hatékony módszer a műgyanta alapú festékrétegek eltávolítására azok termoplasztikus 
tulajdonságai miatt. fontos megjegyezni, hogy nincs alapja annak a gyakran elhangzó véleménynek, 
miszerint a tisztításra használt víz káros lenne a homlokzatokra, hacsak nem túlzott mennyiségben 
kerül alkalmazásra.

műgyanta alapú bevonatok eltávolítását tixotropikus hatású, nem lúgos vagy savas, hanem csakis 
szerves eredetű, oldószerrel lehet elvégezni. az oldószert megfelelő vízgőzzel kell lemosni, a szeny-
nyezett öblítővizet össze kell gyűjteni és elhelyezéséről megfelelően intézkedni kell.

amennyiben a tisztítás során a víz használata miatt sókivirágzás (pl. gipsz) keletkezik, sóeltávolító 
pakolást kell alkalmazni a sószennyeződés (sófoltok) eltávolítására.

Figyelem
a rugalmas festékrétegek eltávolítására használt szemcseszórás - mint pl. a homokfúvás – a 
legtöbb esetben veszélyes és az eredeti felület irreverzibilis károsodásához vezet. mivel a tisztítás 
során magas nyomást kell alkalmazni, ennek következményeként a tisztított felület feldurvul, míg a  
mélyedésekben a festék részben visszamarad.

Akrilát alapú  
festékrétegek
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többrétegű diszperzós festék  
eltávolítása egy lépésben rusztikus 
kváderekről gőzborotvával. 
viszonylag magas hőmérséklet és alacsony 
nyomás használata ajánlott.
Ausztria, Bécs, Hansen Palota, Ringstrasse. 
Christian Gurtner / AGW, 2010.

az előbbi tisztítás eredménye: a profilok 
és a höbörcsös vakolatban található nagy 
kavicsok tisztán és élesen jelennek meg.
Ausztria, Bécs, Hansen Palota, Ringstrasse. 
Christian Gurtner / AGW, 2010.

tojásléc öntvény műgyanta festésű fedéssel, 
eltűnt részletekkel, részben szennyezett 
felülettel.

Intenzív homokszórás utáni állapot. 
Erőteljesen erodálódott felszín az 
előregyártott elemeken részben vissza-
maradt festék részekkel a zugokban.

festékréteg gőzborotvával végzett tisztítása 
utáni állapot. az öntött elemek síma és 
kemény héja jól megmaradt, minden részlet 
élesen látszik.
Ausztria, Bécs, lakóház, Kohlmarkt. 
Christian Gurtner / AGW, 2006.

Akrilát alapú  
festékrétegek
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Románcement öntvények és mészvakolat 
diszperziós festékkel átfestve. 
Ausztria, Baden, Rainer Villa. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

Ugyanaz a homlokzat a festékrétegek 
nagyon kíméletes gőzborotvás eltávolítása 
után – az eredeti polikróm festés kiváló 
minőségben és jó megtartásban jelenik 
meg.
Ausztria, Baden, Rainer Villa. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

a történeti olajfesték-rétegek láthatóvá 
válnak a későbbi akrilát rétegek eltávolítása 
után. a későbbi ráfestés teljes eltávolítása, 
az eredeti felület érzékenységétől függően, 
precíz és kíméletes hozzáállást igényel.
Ausztria, Bécs I. ker., lakóház,  
Friedrich Schmidt Platz, 1882. 
Christian Gurtner/ AGW, 2006.

Akrilát alapú  
festékrétegek
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Repedések

Repedések

Definíció 
a kisebb repedések hálózata rendszerint a vakolat korai száradási zsugorodásakor keletkezik.  
Szélességük néhány tized mm-től 2 mm-ig terjedhet. a repedések szabad szemmel tisztán láthatók 
akár a részek elválása, vagy az eltérő szennyeződésük miatt. 

Egyenértékű elnevezések
Hajszálrepedés, finom repedés, felületi repedés 

Megjegyzés:
a szabálytalan finom repedéshálózat nem tartozik az épület megjelenéséhez, ugyanakkor egyike 
a románcement alapú vakolatok legfontosabb megkülönböztető jegyeinek. vakolatokon ugyan-
úgy megjelennek, mint a helyszínen vagy előregyártott tagozatokon. a friss vakolat száradásával  
együttjáró zsugorodás az utókezelési körülményektől függ. az eltérő szennyeződésük még a finom 
repedéseket is kihangsúlyozhatják, máskor az akrilátfesték-rétegeknek a megnövekedett nedves-
ségszállítás következményeként történő különválása jelzi a repedések helyét.

a repedések az egyébként ép románcement felületeken nem számítanak sérülésnek. a repedések 
okozta részek összekötése rendszerint elegendő azok stabilizálására. csak a komoly víz- és fagy  
hatásának kitett területen okozhatnak a repedések további károsodásokat, amelyek elváláshoz vagy 
széttöredezéshez vezethetnek.

fELÜLEtSZILáRdítáS  
éS REStaURáLáS

Jellegzetes repedési háló egy románcement 
síkvakolaton a festett rétegek eltávolítása 
után. az állapot stabil és nem igényel külön 
restaurátori beavatkozást. Jelen esetben 
csupán az esztétikai szempontokat kell 
megfontolni.
Ausztria, Bécs, lakóház, Renngasse. 
Christian Gurtner AGW, 2006.
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Repedések

Jellegzetes repedési háló egy románcement 
tagozaton. a tagozat jó állapotban maradt 
fenn az elmúlt több, mint száz év kitettsé-
gének, ezért a jövőbeni romlás kockázata 
nagyon csekély. Jól látható az összegyűlt 
szennyeződést tartalmazó repedések és a 
világos románcementfelület  kontrasztja.
Ukrajna, Lviv, “Lvivska Politchnika”, 
Nemzeti Egyetem, Kniaza Romana út. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

a hajszálrepedések mentén elvált utólagos 
akrilát festékréteg-felület különösen 
negatív esztétikai megjelenést mutat. a 
réteg eltávolítása után a repedések alig 
válnak láthatóvá és nem igényelnek további 
beavatkozást. a kép azonban azt is mutatja, 
hogy a repedések elősegítik a homlokzat 
nedvesség-felvételét.
Lengyelország, Krakkó, Városi Színház. 
Christian Gurtner / AGW, 2005.

vIzSGáLATOK

a repedések mögötti folytonossági hiány és nagyobb üregek meglétét kopogtató teszttel célszerű 
megállapítani.

Különleges esetekben laboratóriumi vizsgálatok segitségével tanácsos megvizsgálni a repedések-
ben a másodlagos anyagok, gipsz vagy egyéb sók jelenlétét a leszedett minták alapján. az azzal  
kapcsolatos információ, hogy milyen mélységben és kiterjedésben tölti ki gipsz vagy más sók a  
repedések hálózatát, dönthet a szilárdítás, tisztítás és a hidrofóbizáló kezelések meghatározásának 
tekintetében.

a repedések helyreállítás utáni vízfelvétele és szállítása próbafelületek nedvesítésével és száradásuk 
megfigyelésével becsülhető meg.

HELyREáLLíTáS

Általánosságban
Ez a fejezet csak olyan repedésekre vonatkozik, amelyek nem igényelnek szilárdítást. Ha azonban 
úgy ítéljük meg, hogy a repedések légköri hatások miatti tágulásának veszélye fennáll, akkor a  
folyamat megelőzésére a repedések kitölthetők. Ezen túlmenően a beavatkozás nagymértékben 
függ a helyreállítás elvárt esztétikai eredményétől. a folyamat befejezéseként a felület hidrofóbizáló  
kezelése is számításba jöhet, különösen akkor, ha a repedések túl keskenyek a kitöltésre, így ezáltal 
minimálisra csökkenhet az a kedvezőtlen esztétikai hatás, amit a csapadékból a repedésekbe jutó 
ismétlődő vízfelvétel okoz.



19

EU-PROJECT No. 226898  |   ROCARE   FP7-ENV-2008-1

FELÜLETSZILÁRDÍTÁS ÉS 
RESTAURÁLÁS

JAVÍTÁS ÉS  
HELYREÁLLÍTÁS

VASALÁS ÉS  
RÖGZÍTÉS

FELTÁRÁS ÉS  
TISZTÍTÁS

Repedések

Kitöltés
a repedések kitöltésének legjobb módszere a jól előnedvesített felületre felhordott románcement-
vékonyvakolat, illetve –tej (híg szuszpenzió) használata. a felhordás módja az anyag bedolgozása vagy 
a repedésekre merőlegesen mozgatott ecsettel, kefével vagy simítólapáttal, spatulyával történik. 
Szélesebb repedéseket a románcement habarcs injektálását követően több lépésben lehet bedol-
gozni. Ha nem az egész felület bevonásáról van szó, a fölösleges anyagot szivaccsal kell lemosni.

a tisztítás hatása a románcement felületen 
lévő különböző szélességű repedések 
esetén. mivel a repedések egy része  
viszonylag széles ezek főleg esztétikai  
szempontok miatt kitölendők a teljes felü-
leten alkalmazott vékonyvakolat ecsettel 
történő felhordásával.
Ukrajna, Lviv, “Lvivska Politechnika” 
Nemzeti Egyetem Kniaza Romana út. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

Repedéshálózat a felület újranedvesítését 
követően románcement alapú habarccsal 
kitöltve. a repedések friss habarcs kitöltése 
porózusabb és hosszabb ideig nedves 
marad. (balra)
Lengyelország, Krakkó, 
a korábbi Kereskedelmi Akadémia. 
Christian Gurtner AGW / 2005.

Egy repedezett előregyártott elem sikeres 
helyreállítása. a teljes felület tisztítását 
követően a repedéseket híg románcement 
szuszpenzióval (tej) kezelték, majd az  
anyagfölösleget eltávolították. (jobbra) 
Ausztria, Bécs, Kaasgrabenkirche. 
Christian Gurtner, AGW / 2009.
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Erózió

Erózió

Definíció 
Kismértékű, szelektív anyagveszteség az eredetileg síma felületen. a felületi kipergéssel ellentétben 
az anyag szerkezete még ép és a felület kohéziója sem csökkent a felszíni erózió következtében.

Egyenértékű terminológia
feldurvulás, érdesedés

Megjegyzés
a felületi erózió akár egy hosszútávú károsodás folyamatában vagy azonnal is megjelenhet egy nem 
megfelelő beavatkozás, például agresszív tisztítás következményeként. 

felületi eróziónak kitett  
előregyártott díszítőelemen láthatóvá vált 
adalékszemcsék.
Ausztria, Bécs, Esteplatz, lakóház. 
Christian Gurtner, AGW / 2006.

az esővíz komoly hatásának kitett 
előregyártott díszítőelemen a felületi erózió 
a durva adalékszemcsék kipreparálódását 
és jellegzetes árkok képződését idézte elő.
Lengyelország, Krakkó, Városi Színház. 
Jacek Olesiak / ISC, 2005.
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Erózió

agresszív tisztítás következtében erodáló-
dott felszín egy előregyártott öntvényen. 
Ausztria, Bécs, Schwindgasse, lakóház. 
Stefan Oláh, 2006.

vIzSGáLATOK

az alapanyag szerkezeti kohéziója ellenőrizendő annak megállapításásra, hogy a tapasztalt károsodás 
felületi erózió és nem felületi kipergés-e.

HELyREáLLíTáS

Általánosságban
a feldurvult, erodálódott felület aránytalanul nagy mértékben képes a vizet és a szennyeződést  
felvenni, amelynek következtében a felületek megnövekedett mértékben válnak sebezhetővé a 
jövőben. Emiatt az erodálódott felületeket vékonyvakolattal szükséges kiegyenlíteni.

az erodálódott felületek javításánál az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni:

a felszíni erodálódás mértékétől és a díszítőelemek kezelésénél alkalmazott eljárástól függően a 
javítást vagy egy kefével felhordott vékonyvakolat segítségével, vagy fedőréteg készítésével, vagy a  
felületet simító és a kívánt profilt képező vakolat alkalmazásával lehet elvégezni. a javításhoz  
használt anyagoknak meg kell felelniük a kompatibilitási kritériumoknak, a mechanikai tulajdonsá-
gaiban, ill. a hordozófelület-javitóréteg határzónája zavartalan nedvességszállitási-képességének 
vonatkozásban.

(1) Portlandcement alapú vékonyvakolat vagy gúzok használatát kerülni kell, mivel az előállított tömör 
bevonat nedvességszállítási-képessége nagyban eltérhet az eredeti hordozófelületétől.

(2) a gyenge megtartású hordozóréteggel kompatibilis vakolat képzéséhez románcement és mész 
alkapú hibrid habarcsrendszert használhatunk. Ez azonban általában nem vonatkozik olyan vékony-
vakolatokra, -rétegekre, ahol a mész hozzáadása nem megfelelő tartósságot vonna maga után.

(3) a vakolatnak a hordozófelülethez való színkompatibilitására különböző típusú románcementeket 
alkalmazhatunk, ill. ásványi pigmentek használata is lehetséges.
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Erózió

a vékony románcement vakolat alkalmazá-
sa a helyreállítás során lesimította és 
esztétikailag helyreállította egy díszítőelem 
erodálódott felületét. 
Ausztria, Bécs, Kaasgrabenkirche. 
Christian Gurtner, AGW / 2009.

a helyreállítás során az előregyártott öntvé-
nyek részletei és a húzott tagozatok kefével 
felhordott románcement vékonyvakolat 
bevonatot kaptak, míg a környező síkvakotra 
egy vékony románcement fedővakolat került 
felhordásra.
Lengyelország, Krakkó, Iskola,  
Kapucynska utca. 
Jacek Olesiak / ICS 2006.
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Felületi kipergés

Felületi kipergés

Definíció
vakolatokból és húzott díszítő tagozatok felületének szemcsés dezintergálódása az egyedi szemcsék 
vagy a kohézió elvesztése miatt. öntvényeken nagyon ritkán fordul elő. nem tévesztendő össze az 
erózióval!

Egyenértékű elnevezések
Szemcsés dezintegráció, krétásodás, morzsolódás

Megjegyzések
a felületi kipergés túlnyomórészt vakolatokon figyelhető meg. azokon a habarcsokon, amelyekhez 
általában alacsonyabb szilárdságú románcement-mész keveréket használtak, jóval gyakrabban 
figyelhető meg a kipergés. a jelenség elsősorban a durvaszemcsés rétegeknél gyakori. azokra a 
zónákra, amelyek erős légköri szennyezőhatásoknak vagy sókiválásnak vannak kitéve, a felületi kiper-
gés külön kockázatot jelent, különösen, ha azok egyidejűleg valamilyen vízzáró réteggel fedettek.

felületi kipergés egy lábazati rusztikus 
kváder durva románcement-mész habarcs-
án egy olyan épületen, amely a nedvesség 
és a sók erős hatásának volt kitéve. a kép 
felső és jobb oldali részén látható sötét 
akrilát festék hozzájárult ehhez a hatáshoz.
Ausztria, Bécs, magánház. 
Christian Gurtner / AGW, 2012.

felületi kipergés egy díszítőöntvény egyes 
részein. a veszélyeztetett területeket a 
másodlagos festékréteg eltávolítása hozta a 
felszínre. a felületi kipergés az előregyártott 
románcement öntvények esetében  
viszonylag ritka.
Csehország, Pardubice, a korábbi Állami 
Műszaki Főiskola homlokzata, Cs. Legii. 
Petr Rejman / UPFR, 2011.
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Felületi kipergés

az időjárásnak és a vízfelvételnek 
erősen kitett felület a károsodási fajták 
kombinációját mutatja, amelyek közül a 
felületi kipergésnek gyakran fontos szerepe 
van a réteg leválásban. (balra)
Csehország, Brno, lakóház. 
Ema Medková /UPFR, 2011.
.

Súlyos kipergés a megnövekedett nedves-
ség hatására egy durva románcement 
lábazati vakolaton. a legfelső réteg elvált a 
felületről. (jobbra)
Ausztria, Grác,  
Központi Temető irodaépülete. 
Christian Gurtner  / AGW, 2011.

vIzSGáLATOK

a kipergési felületek vizuális megfigyeléssel és egyszerű mechanikai vizsgálattal lehatárolhatók. 
abban az esetben, ha a kipergő vakolat látszólag ép felület mögött rejtőzik, az előbbi rendszerint 
elvált, így ujjal kopogtatva eredményesen lehatárolhatók ezek a hibák. minél tompább vagy üregesebb 
hangot ad, annál előrehaladottabb a felület mögötti kipergés.

a kohézió megszűnésének mélységét fúrószár-ellenállási vizsgálattal pontosíthatjuk. mint minden 
károsodás esetén, a tönkrementel okát – pl. nedvesség és sóterhelés – ebben az esetben is meg kell 
vizsgálni.

HELyREáLLíTáS

Általánoságban
a vizsgálatok eredményének megfelelően eldöntendő, hogy az érintett felületeken a szilárdítás lehet-
séges és igéretes-e vagy sem. a gyakorlatban, elsőként a súlyosan fellazult anyag puha mechanikus 
eszközökkel, pl. kefével, való kíméletes eltávolítása elkerülhetetlen. a megmaradt vakolatot úgy kell 
szilárdítani, hogy az képes legyen a kohéziót vesztett részbe teljes mértékben behatolni. 

Szilárdítás 
a kipergési felületek a megfelelő, hidrofób tulajdonságokkal nem rendelkező kovasavészter-alapú 
kőszilárdítókkal kezelendők. a szakszerű kezelési eljárás során fontos (1) olyan termék használata, 
amely növekvő mértékű kovagél kiválását biztosítja nedves állapotban a következő rétegekben, az 
alsó szerkezeti réteg állapotának megfelelően, (2) a nem-tixotropikus összetételű anyag használata, 
(3) hogy úgynevezett rugalmas tulajdonságú kovasavésztert alkalmazzunk abban az esetben, ha a 
kohézió hiányának mértéke azt megköveteli. a folyamat hasonló a kőtárgyak szilárdításához, vagyis 
pl. ecset, kefe használatával, vagy a folyadéknak a kezelendő térfogaba ill. egészen a nem mállott 
vakolati zónáig történő lassú beeresztésével járhatunk el.

Javítás 
az eredeti szín és forma helyreállítását románcement habarcs használatával lehet elérni 
- ld. a továbbiakban.
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Réteges leválás

Definíció 
Egy vagy több rétegnek a vakolat felületével nagyjából párhuzamos síkú elválása. 

Egyenértékű megnevezés
fellevelezés, rétegleválás, elválás

Megjegyzések
a gyenge porozitású kőfalazaton vagy románcement-mész vakolaton lévő vékony románcement  
rétegek esetenként leválhatnak. Ennek a hordozófelület és a románcement réteg közti összeférhetet-
lenség, mint pl. a páraáteresztő-képesség és a túzott ridegség lehet az okozója.

mindazonáltal sok esetben a románcementben gazdag külső rétegek nem idéznek elő sérülést, sőt 
inkább védik a puhább hordozófelületet. Ezért a hordozófelület és a külső réteg közti kötéshiány 
lehetőségét minden esetben körültekintően kell ellenőrizni mielőtt bármilyen javítási tevékenység-
be kezdenénk. Hasonlóképpen a fedőfestés is réteges leválást okozhat a kétrétegű románcement 
vakolatok fedőrétegénél, amennyiben a rétegek közti tapadás gyenge. a rétegleválás néhány cm2-
től akár m2 nagyságú felületekig is terjedhet. a levált rétegeken belül gyakran fellevelezési jelenség 
figyelhető meg.

Kőutánzatú románcement vakolat gyenge 
mészkő falazaton. a két anyag közti  
szilárdság és a páraáteresztő-képességi 
különbség a külső románcement rétegen 
leválást és az eredeti hordozófelületen 
előrehaladott pusztulást okozott. 
Franciaország, Corbeil, Templom. 
Georg Hilbert / gh-DenkMalPlan, 2011.
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Réteges leválás

Külső kemény románcement bevonat  
réteges leválása puha románcement-mész 
alapról. a külső réteg hiánya és a durva 
réteg kipergése az épület sarkához közeli  
helyen történt a vízbeszivárgás és a 
kiszáradás gyakori váltakozó ciklusai követ-
keztében. az elemet továbbá a felszálló 
nedvesedés és sókiválás hatásai is érték.
Ausztria, Bécs, lakóház,Zirkusgasse. 
Christian Gurtner / AGW, 2012.

Kemény románcement záróbevonat 
rétegenkénti leválása a durva  
románcement alapvakolatról. a tapadás 
helyenkénti hiánya a különösen síma  
vakolatfelület miatt jött létre.
Ausztria, Bécs, lakóház, Renngasse. 
Christian Gurtner / AGW, 2006.

vIzSGáLATOK

a réteges leválás okait és kiterjedését meg kell határozni. azokon a területeken, amelyek a látható ré-
tegleválás környezetében vannak a külső fedő- és az alsó, durva rétegek közti kötés épségét ellenőrizni 
kell, például kalapácsos kopogtatással, vagy a szakítószilárdság mérésével. mivel a túlzott nedvesség 
gyakorta az összeférhetetlen rétegek közötti rétegleválás legfőbb okozója, a nedvesség beszivárgása 
elleni védelem felülvizsgálata kimondottan fontos az adott területen. Olyan javítóhabarcs alkalmazá-
sa szükséges, amely biztosítja a habarcs és a hordozófelület összeférhetőségét, különösképpen a 
szilárdság és a páraáteresztő-képesség vonatkozásában. Hibrid románcement-mész kötőanyag-
rendszerek alkalmazása megfontolandó a szilárdság csökkentése és a rugalmasság növelése 
érdekében. a javítóhabarcsnak továbbá meg kell egyeznie az eredeti réteg színével és textúrájával.
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Réteges leválás

HELyREáLLíTáS

Általánosságban
az elváló rétegeket mechanikus úton kell eltávolítani. technikai és gazdaságossági alapon kell  
döntést hozni a problémás vakolatok részleges vagy teljes mértékű kicseréléséről.

Javítás
(1) a meggyengült hordozófelület szilárdítását a kőszilárdításoknál általánosan használt kovasavész-
terrel lehet elvégezni. a hatóanyag tartalmának és a gélkiválás mértékének kiválasztásakor vegyük 
figyelembe a szilárdítandó anyag pórusméretét.

(2) a hordozófelületre a tapadást elősegítő anyag (gúz) felhordása lehetséges.

(3) Speciális esetekben a levált réteg megőrzésére elképzelhető románcement és víz híg keveréké-
nek injektálása. a hordozófelület előzetes benedvesítése és a megfelelően folyékony konzisztenciájú 
injektálóhabarcs előfeltétele a sikeres konszolidációnak.

(4) abban az esetben, amikor a hordozófelület sóval erősen terhelt ill. hatékony sómentesítés nem 
lehetséges, egy új, magas kapilláraktivitású és jó sótároló-képességű vakolat felhordása javallott az 
eredeti helyett.

Egy új románcement-záróréteg  
felhelyezése, amely helyettesíti a tisztítás 
során eltávolított, eredetileg levált és  
meggyöngült réteget.  
Ausztria, lakóház, próbafelület. 
Christian Gurtner / AGW, 2010.

Rekonstrukciót igénylő speciális színű és 
textúrájú leváló külső réteg.(balra) 
a javítóhabarcsnál használt adalékanyag, 
összetételének mennyiségi beállítását a  
szitafrakció segítségével végezték el.  
(jobbra)
Ausztria, Baden, lakóház. 
Christian Gurtner / AGW, 2010.
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Hiányzó részek

Hiányzó részek

Definíció 
Egy korábban meglevő románcement elem helyén erózió áltál létrehozott változatos mélységű és 
méretű üres tér. Kiálló és különösen kitett részek, mint pl. párkányok vagy díszes építészeti elemek 
tipikus helyei az anyagveszteség ezen megjelenési típusának. az ilyen veszteségek okai természe-
tes, mint pl. sókristályosodás általi mállás vagy kifagyás, ill. emberi tevékenység által előidézett  
hatásokra (pl. mechanikai feszültség) vezethetők vissza. 

Egyenértékű terminológia
anyagveszteség

Megjegyzések
a hiányzó részek igen változatos méretűek lehetnek a néhány mm2-től a dm2-es nagyságig, ezért a 
helyreállítás módszere a hiányzó rész méretétől függ. a munkához - a felhasználandó vakolattól és a 
hiányzó rész meretétől függően -, egy- vagy kétrétegű vakolatrendszer alkalmazása javasolt.

a kép egy jellegzetes kisméretű hiányt 
mutat. Ez néhány mm mélységet és kis 
felületet jelent. az ilyen hiányok javítása 
vakolatati kiegészítéssel végzendő.
Ausztria, Bécs, Hansen Palota. 
Georg Hilbert / gh-DenkMalPlan, 2010.

a párkány hiányzó részének felhordása előtt 
rozsdamentes acélhuzal betétet helyeztek 
el. Ilyen esetekben célszerű két lépcsőben 
dolgozni egy alap- és egy felszíni vakolat 
felhordásával.
Lengyelország, Krakkó, 
Ludwik és Anna Helcel Szegényház. 
Jacek Olesiak/ ISC, 2010.
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Hiányzó részek

HELyREáLLíTáS

Előzetes vizsgálatok
összehangolandó a hiányzó rész és a bedolgozandó habarcs térfogata, a javítóhabarcs és a hor- 
dozófelület összeférhetőségének ellenőrzése, a hordozófelület  ellenőrzése tekintettel a szilárdsági 
profilra és a sótartalomra.

Általánosságban
a javítóhabarcsot úgy kell megtervezni, hogy kompatibilis legyen az eredeti habarcs színével és  
textúrájával. Ezért a kötőanyag típusát és az adalékanyagok szemcseméret-eloszlását a szita frakció, 
az összetétel és mennyiség vonatkozásában kell beállítani. Ezen túl a szilárdsági és a nedvesség-
szállítási viselkedést is az eredetihez felülethez kell igazítani.

Hiányzó részek helyreállításánál a következőket kell figyelembe venni:

(1) meg kell határozni, hogy a javítás egy-, vagy kétrétegű habarcsrendszerrel valósítható-e meg: az 
alapvakolat-réteg durvaszemcsés adalékanyagból, míg a felületi vakolat textúrájában és színében 
az eredetihez illő, rendszerint sokkal finomabb adalékkal készített habarcs. vasalás alkalmazására 
nagyméretű üregek kitöltésénél kerülhet sor. 

(2) vakolatrendszer alkalmazása esetén az alsó réteg(ek) felhordása közötti késleltetést meg kell 
határozni. 

(3) Különösen a nedvességszállítási tulajdonságoknak az eredetihez való illeszkedése érdekében 
kerülendő a portlandcement alapú habarcsok használata.

(4) a habarcs kiszáradásának és az annak eredményeként fellépő részleges hidratáció elkerü-
lése érdekében, különösen kis mennyiségű habarcsok esetében, a javítandó üregek felszínét az 
előnedvesítés után vizes híghabarccsal vagy egy megfelelő polimer bázisú diszperzióval kell bevonni, 
hogy ezáltal biztosítsuk a javítóhabarcs jó tapadását.

(5) tapadást elősegítő és a nedvesség megtartását javító adalékszerek hasznosak lehetnek a 
javítóhabarcsban a kis léptékű javításoknál, különösen, ha azok vékony rétegben kerülnek felhordás-
ra. Ezekre a célokra akrilát diszperziók használhatók.

(6) a hordozófelület szilárdságát különösen figyelembe kell venni, amennyiben az eredetileg réteges 
felépítésű volt.

tagozat hiányzó része a felületen.
Csehország, Brno,  
Lakóház, Jan Uhra u. 10. 161/3. 
Ema Medková / UPFR, 2010.
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Hiányzó részek

megfelelő színű és konzisztenciájú 
románcement kitöltés előkészítése a 
hiányzó rész kiegészítésére. 
az eredeti befogadó anyaghoz illeszkedő 
kivánt színű javítást kétféle kötőanyag 
keverésével érték el.

a kép a különféle románcementek  
színárnyalatait mutatja be. a javítás és 
az eredeti hordozófelület közötti kiváló 
esztétikai illeszkedést különböző cementek 
összekeverésével, vagy megfelelő színű 
adalékanyag kiválasztásával érhetjük el.
A ROCEM és a ROCARE EU-Projektek során 
gyártott különböző románcement-típusok.

a forma alakját az eredeti profil formájához 
igazították.
Csehország, Brno, 
Lakóház, Jan Uhra u. 10. 161/3. 
Ema Medková / UPFR, 2010.
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Széttöredezés

Széttöredezés

Definíció 
Egy elem teljes vagy részleges széttöredezése szabálytalan formájú, különböző méretű, vastagságú 
és terjedelmű darabokra.

Egyenértékű terminológia
töredezés

Megjegyzések
a románcement vakolatok rendszerint tömörek és nagyon tartósak. mindazonáltal a helytelen vagy 
elmaradó karbantartás következtében sebezhetővé válhatnak a tartós és túlzott nedvesség okoz-
ta széttöredezésnek. a homlokzatok felsőbb részein a nedvesedés forrása lehet a megsérült vagy 
működéskptelen külső csapadékvíz-elvezető rendszer, amely az elvezetendő esővíz szivárgásához 
vezet. a földszinten a hatástalan vízelvezetés és az alapfal vízzárása vezethet a nedvesség behato-
lásához. a széttöredezést előidézheti a románcement elemben vagy alatta a térfogat növekedéséből 
eredő belső nyomás, mint pl. a porózusosabb hordozófelületben a nedvességhez kapcsolódó vagy a 
vasalások rozsdásodásából adódó térfogatnövekedés.

az anyag tömör természetéből következően rendszerint nem figyelhető meg a szemcsés kipergés. 
a széttöredezés a repedési rendszert követi, amelyen keresztül víz és sóoldatok hatolhatnak az  
anyagba, majd az egymást követő fagyási-olvadási ciklusok az elemeket darabokra törik.

a széttöredezés korai stádiuma kis 
anyagveszteséggel. a repedések hálózata 
széttöredezéshez vezet, különösen a kiálló 
éleken, ahol nincs kapcsolat a környező 
anyaggal, ezenkívül ott, ahol a nedvesedés-
száradási ciklusok különösen gyakoriak.  
a középső rész, ahol a széles repedés 
látható, szilárdítását igényelhet a kötés 
helyreállításának érdekében.
Ausztria, Bécs, Kaasgrabenkirche. 
Christian Gurtner, AGW / 2009.
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Széttöredezés

Széttöredezés teljes pusztuláshoz közeli 
végső állapota egy 1,5 m átmérőjű nagy ele-
men, nyilvánvalóan a védő bádogfedés több 
éve tartó hiánya miatt. az elemet el kellett 
távolítani és teljes egészében rekonstruálni.
Ausztria, Bécs, Kaasgrabenkirche. 
Christian Gurtner, AGW / 2009.

Egy öntött konzol elem előrehaladott 
széttöredezettségi állapota, amelyet 
feltételezhetően a fagy és a vasbetétek  
korróziója okozott.
Csehország, Vysoké Myto, városháza. 
Marek Bet’ák, UPCE / 2004.

vIzSGáLATOK

a töredezett, szilánkosodott elemek szerkezeti sértetlenségét ütögetési vizsgálattal kell ellenőrizni. 
meg kell határozni a széttöredezést kiváltó okot, pl. a rozsdásodó vasbetét meglétét, vagy a védőelemek 
(pl. bádogozás) hiányát.

HELyREáLLíTáS

Általánosságban
a homlokzati elemek helyreállításának első és legfontosabb célja, hogy visszanyerjék a szerkezeti 
stabilitásukat és biztonságukat. továbbá amilyen mértékben csak lehetséges az eredeti anyagok 
megtartására kell törekedni. Gyanták és polimer bázisú anyagok felhasználhatók a széttöredezett 
elemek javításánál. mindazonáltal ezek a termékek korlátozzák a pára- és nedvességáramlást. 
Ezért egy felelős szakértőnek kell meghatároznia, hogy a műgyanták használata mindenképp szük-
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Széttöredezés

Epoxigyantával végzett repedéskitöltés  
részlete egy attika baluszterén. az injektá-
lás alulról felfelé haladva végzendő az alsó 
rész ideiglenes rögzítésével.
Bécs, Ausztria, lakóház, Operngasse. 
Christian Gurtner / AGW, 2001.

az attika balusztrádja a helyreállítás után.  
a javítás a fent leírtak szerint történt.
Ausztria, Bécs, lakóház, Operngasse. 
Christian Gurtner / AGW, 2001

séges-e az elemek megfelelő stabilitásának eléréséhez, továbbá, hogy a párazáró tulajdonságaik 
folytán milyen mértékben lesznek negatív hatással a hosszútávú tartósságra. Ez többek között az 
elemek repedéseinek típusán és irányultságán is múlik: a sugárirányú repedések, amelyet pl. a 
korrodált fémbetét erősítések okoznak, kevésbé kritikusak, mint a felszínnel párhuzamosan futó  
repedéshálózatok. 

Gyakran új erősítő betétek vagy merevítések beépítésére van szükség. a modern száltermékek, mint 
pl. a karbon- és üvegszál, vagy rozsdamentes acél merevítések közül választhatunk. a megtartandó 
fém részeket a feltárás után kezelni kell a rozsdásodás ellen.

a károsodás egy bizonyos fokán túl elkerülhetetlen eltávolítást és a teljes rekonstrukciót minősített 
szakértőnek kell jóváhagynia. a szerkezeti javítások mindazonáltal mindig számításba jöhetnek az 
eredeti anyag lehetséges megtarthatóságának érdekében. 

a javításoknak és a teljes rekonstrukcióval készült elemeknek a románcement technológia al-
kalmazásán kell alapulniuk gondosan megfelelve az eredeti méreteknek, a profiloknak és a  
felületeknek fizikai tulajdonságaikban, színükben és textúrájukban egyaránt.

Javítás
amennyiben a repedések javítása polimer kötőanyag injektálásával történik az anyag ne érje el a 
felszínt. a repedés nyílásait meg kell tisztítani a gyanta maradékától és pl. akrilát bázisú alapozót kell 
alkalmazni mielőtt a repedést kitöltjük a megfelelő habarccsal.
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Vakolatok és húzott tagozatok

Definíció
a vakolatok, fúgák vagy a tagozatok hiányainak rekonstrukciója a homlokzathelyreállítás szükséges 
részét képezik. a túlzott nedvesség, só vagy a fagy következményeként fellépő károsodás réteges 
levállást vagy felületi kipergést okoz, amely a felület teljes pusztulásukhoz vezethet. a hordozófelület 
és a románcement réreg közti összeférhetetlenség gyakori oka a károsodásoknak különösen a va-
kolatoknál, vagy a folyamat a vakolatok olyan mértékű tapadáscsökkenéséhez vezet, amely által az 
eltávolításuk szükségessé válik.

Egyenértékű terminológia
anyagveszteség

Megjegyzések
a hiányzó részek nagysága néhány dm2-től m2-ig változhat. a tervezőknek technikai és gazdaságossá-
gi alapon kell eldönteniük, hogy az érintett felületen teljes vagy részleges cserére kerüljön-e sor. 

a vakolat és az illesztések javítása hasonló habarcsösszetételt igényel, mint a helyszínen húzott tago-
zatok esetében. a vakolatok és díszítések egy vagy többrétegű durva habarcsból állhatnak, amelyet 
egy finomszemcsés réteg fed le. Ez az eljárás a különböző habarcsrétegek egymást követő felhordását 
ígényelheti.

Egy középkori templom puha mészkő 
falazatára felhordott 19. szd-i románcement 
alapú vakolat. az alsó puha szerkezet és a 
törékeny vakolat közti összeférhetetlenség 
rétegleváláshoz vezetett. Ebben az esetben 
a további pusztulás exponenciális növeke-
désével is számolni kellett, ezért szükséges 
volt a vakolat eltávolítása. az új vakolat 
öszeállításának biztosítania kell az alsó 
szerkezettel való összeférhetőséget. Ebben 
az esetben a románcementnek mésszel való 
keverése került alkalmazásra.
Franciaország, Corbeil, templom. 
Georg Hilbert / gh-DenkMalPlan, 2011.
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a vakolat és a fríz teljes pusztulása feltárja 
a téglafalazatot, amelyet egyértelműen  
a vízelvezetés meghibásodásából eredő 
túlzott vízbeszivárgás idézett elő.
Ukrajna, Lviv, magán lakóház. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

a horizontális románcement szelvény 
hiányzó darabja, amely az alsó szelvény 
síma felületéhez való gyenge tapadás  
miatt vált le.
Ausztria, Bécs, Hansen Palota. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

Részlegesen tönkrement fúgázás egy 
erodált középkori kőfalazaton. 
a románcement alapú habarcs bizosíthatja 
a megfelelő anyagot az fúgázás javításához 
és hézagolásához.
Franciaország, Corbeil, templom. 
Georg Hilbert / gh-DenkMalPlan, 2011.

Vakolatok és 
húzott tagozatok
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Románcement fúgázás egy kőfalazaton.  
a kép az eredeti állapotot mutatja. Esztétikai 
és funkcionális szempontból a fúgák  
tökéletesen megőrzött állapotban vannak.
Németország, Blaubeuren, vasútállomás. 
Christian Gurtner / AGW, 2012.

HELyREáLLíTáS

Előzetes vizsgálatok
Első lépésként meg kell határozni a károsodás elsőrendű okát, különösen az épületvédelmi be-
rendezések és azok jellemzőinek meghibásodását, ill. azt, hogy az épület megfelelő karbantartása 
biztosított-e. abban az esetben, amikor az állagromlás valószínűsíthető oka a hordozófelület és a 
károsodott vakolat közötti összeférhetetlenség, az összes fő jellemzőt ellenőrizni kell, vagyis azokat 
a tulajdonságokat, amelyek a nedvesség szállítására és az anyagok száradására vonatkoznak, mint 
pl. a rugalmassági tényezőt, a hordozófelületben esetlegesen felgyülemlő sókat, stb. Ugyanezeket a 
mutatókat kell figyelembe venni a helyreállításhoz készítendő új habarcs esetében is. 

Általánosságban
a javítóhabarcsot a befogadó anyag színéhez és textúrájához illeszkedően kell beállítani. a habarcs 
megtervezése során egy sor adalékanyagot kell az osztályozottság, összetétel és a mennyiség szem-
pontjából tesztelni. a mechanikai szilárdság és a nedvességszállítás vonatkozásában alkalmazkodni 
kell a falazat hordozójához vagy a javítandó eredeti románcement elemhez.

A hiányzó részek javítása
Ha szükséges, a hordozófelületet megfelelő szilárdítószer használatával kell konszolidálni.

Sóval terhelt hordozófelület esetén előzetes vizsgálatok szükségese a sók eltávolítására vagy 
kivonására vonatkozóan. Speciális alapozóvakolat (pl. sótároló szanírvakolat) alkalmazható, amely a 
kiegyenlítő (puffer) réteg funkcióját is ellátja.

Egy olyan habarcs kialakításához, amely kompatibilis egy rossz megtartású vagy puha hordozófelü-
lettel, románcement-mész hibridrendszer használatát teheti szükségessé. megjegyzendő, hogy a 
románcementet még a hibrid rendszerben is késleltetni kell, amelyre a legalkalmasabb a deaktiválás 
(daRc) technikája, főleg ha a hosszú élettartam követelmény.

(1) vakolatok és fúgák rekonstrukciója:
a falazat felületét meg kell tisztítani a levált részektől és a portól, majd gondosan elő kell nedvesíteni. 
a hézagokból el kell távolítani a habarcsot a durvaszemcsés réteg jó tapadásának biztosítására. az 
alapvakolat készítése a nyílt hézagok-repedések kitöltésével azonos munkafázisban készítendő. 

Vakolatok és 
húzott tagozatok
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az alapvakolat felhordása után a felületét érdesíteni kell. az eredeti szerkezetehez illő finom adalé-
kanyaggal készített záróréteget csak akkor lehet felhordani, amikor az alsó réteg már elérte a 
megfelelő szilárdságot és az alapos előnedvesítés is megtörtént.

(2) a hézagok újrafúgázása (kitöltése):
Ha nincs tervezett vakolás, akkor csak egy habarcsrendszerrel, rendszerint egy lépésben történjen a 
hézagok újrafúgázására. az adalékanyag szemcsemérete a fúgák méretéhez igazodjon.

(3) tagozatok rekonstrukciója:
azokban az esetekben, amikor a falazaton kiálló elemek képezik a profil alakját, azok állékonyságát 
ellenőrizni kell és szükség esetén helyre kell állítani. ami a tisztítás és az előnedvesítés kérdését, 
valamint a habarcsok kiegészítő és alap receptjeit illeti, ld. az 1. pont irányelveit.

vastag profilok erősítő betétezést igényelnek, amelyet a falazatba kell rögzíteni, hogy a rekonstrukció 
hosszútávú stabilitását biztosítsák.

az éles formájú profil elérésére rendszerint sablon használata szükséges mind a durva, mind a 
fedőréteg kialakításánál egyaránt. a záró vékonyréteg gyakorta adalékanyagmentes, hogy ezáltal az 
éles formák könnyebben kivitelezhető legyen, különösen az élek mentén.

Záró hézagolás (fúgázás) egy középko-
ri kőfalazaton deaktivált (késleltetett) 
románcement habarcs és helyi adalékanyag 
használatával.  
Ezt a megoldást azért választottuk, mert a 
19. századi kiváló románcement javításokat 
az 1960-as években portlandcement ha-
barcsra cserélték ki, amely néhány évtized 
alatt tönkrement és ezáltal szükségessé 
tette a jelenlegi beavatkozást.
Svájc, Sion, Chateau Valére. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

Vakolatok és 
húzott tagozatok
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Ugyanaz a párkány a rekonstrukció után.
Lengyelország, Krakkó, 
korábbi Kereskedelmi Főiskola. 
Jacek Olesiak / ICSC, 2006.

Egy különleges példa a habarcsszerkezetet 
meghatározó adalékanyagokra.  
a javító habarcsok kivitelezésénél az ilyen 
tulajdonságokat mindig figyelmbe kell venni. 
Franciaország, Courbeil, templom. 
Georg Hilbert /gh-DenkMalPlan, 2011.

Vakolatok és 
húzott tagozatok

Profilos párkány mintázása a végső formát 
adó sablon használatával.
Lengyelország, Krakkó, 
korábbi Kereskedelmi Főiskola. 
Jacek Olesiak / ICSC, 2006.
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Öntvények (előregyártott)

Öntvények (előregyártott)

Definíció
a homlokzatok helyreállításakor teljes öntvények rekonstrukciója is szükséges lehet. Ez rendsze-
rint olyan eredeti öntvény elemekre vonatkozik, amelyeket teljesen vagy komoly mértékben érték az 
erózió (fagykár, sókristályosodás) hatásai, vagy az antropogén eredetű folyamatok 

Megjegyzések
Ezen alkalmazási területen alapvető kritérium a románcement habarcsokra jellemző gyors kötés és 
a korai magas szilárdság elérése.

Egy románcement homlokzaton levő öntvény 
teljes pusztulása. Ez esetben a veszteség a 
repedésekből és a vaskapocs korróziójából 
ered. a rekonstrukció logikus lépését egy új 
öntvény elhelyezése jelenti.
Ausztria, Schwindgasse, lakóház. 
Stefan Oláh, 2006.

Erkély konzol előregyártott elemének súlyos 
károsodása egy románcement homlokzaton 
(jobbra), amely a teljes rekonstrukciót teszi 
szükségessé. az újragyártáshoz a homlokzat 
egy másik részén megmaradt azonos elem 
(balra) szolgált öntömintaként.
Ukrajna, Lviv, “Lvivska Politechnika” 
Nemzeti Egyetem Kniaza Romana út. AGW, 
Christian Gurtner, 2011.

HELyREáLLíTáS

Általánosságban
Egy történeti öntvény teljes rekonstrukciója a végső lehetőség, amikor a javítás már nem valósítható 
meg. mivel a legtöbb esetben az azonos és épen megmaradt elemek még megtalálhatók ugyanazon a 
homlokzaton, így ezek mintaként szolgálhatnak a rekonstrukciónál. 

a helyreállított elemek tartós és biztonságos rögzítését gondosan meg kell tervezni. Ha egy elemet a 
meglevő díszítésbe illesztünk, gondoskodni kell annak a környező anyagokkal való kompatibilitásáról 
(vízfelvétel, szilárdság, stb.).

Habarcsreceptúra és öntés 
az öntvényhabarcsot úgy kell megtervezni, hogy az illeszkedjék az eredetihez vagy a környezethez 
színében és textúrájában is. mind a kötőanyag típusát mind az adalékanyagok összetételét, mennyisé-
gét és szemcseméret-eloszlását figyelembe kell venni. Különösen a nagyméretű elemek gyártáshoz 
kapcsolódó technikai problémák teszik szükségessé a habarcsok gondos receptúrájának beállítását 
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Öntvények (előregyártott)

és vizsgálatok elvégzését (víz/cement tényező, késleltetés, konzisztencia). mindazonáltal, a vakola-
toktól eltérően, öntvények esetében a szilárdság és nedvességszállítás kisebb jelentőséggel bírnak.

nagyméretű és a síkból kiugró előregyártott elemek erősítő betétezést igényelnek. 

az öntvénygyártás során teljes mértékben kihasználásra kerülnek a románcementek tulajdonsá-
gai, úgy mint pl. a gyors kötés. a 10 percig terjedő bedolgozhatóság gyakorlati ideje inkább kémiai 
késleltetéssel, mint deaktiválással (daRc) érhető el. a habarcs konzisztenciája leginkább az adalék-  
anyag mennyiségével és nem a víz/cement tényezővel befolyásolható. a kötés rövid idejére való 
tekintettel a munka rutinjának megfelelően kell idomulnia a habarcs és az öntvény tulajdonságaihoz.

Kizsaluzás és utókezelés
az elemet, amint megköt (meghúz), az öntőformából ki kell szedni. Ez a folyamat legjobban a habarcs-
ba helyezett hőérzékelővel ellenőrizhető: a csökkenő hőmérséklet a kizsaluzás legkorábbi időpontját 
jelzi. Ezután az elemet 2 napig szabad levegőn kell tárolni (pl. műhelyben) majd az öntvényt nedves 
zsákkal takarjuk le és további egy hétig pihentetjük.

Ez az öntvény tagozatos pilaszterlábazat 
meglehetősen rossz állapotban volt a  
sók hatása és a felszálló nedveség követ-
keztében. Emiatt született döntés egy 
másolattal való pótlásáról. Ugyanazon 
homlokzat egy másik azonos eleme szolgált 
az öntőminta elkészítésére.
Ausztria, Baden, magán vendégház. 
Christian Gurtner / AGW, 2011.

Románcement alapú öntvényhabarcs 
előkészítése :
1) meghatározott mennyiségű kötéslas-
sítóval kevert vizet a cement és adalékanyag 
száraz keverékéhez öntik (balra). a gyors 
kötés miatt lényeges, hogy a keveréket előre 
gondosan megtervezzék és előkészítsék.
2) Elektromos keverővel átkeverve  
viszonylag folyékony és homogén konzisz-
tencia érhető el (jobbra)
Ausztria, AGW Műhely. 
Christian Gurtner,2011.
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Öntvények (előregyártott)

a folyékony habarcs beöntése a szilikon 
öntőformába. az öntőformát előzetesen 
felületaktív anyaggal vonták be, hogy  
elkerüljék az öntvény felületén képződő  
buborékosodást. a vízzel higított,  
közönséges folyékony mosogatószer ideális 
megoldás erre a célra.
Ausztria, AGW Műhely. 
Christian Gurtner, 2011.

az elem az öntőformából való kivétele 
(“kizsaluzása”) után az eredményes öntési 
eljárást mutatja.
Ezen elem rögzítéséhez nem használtak 
fém kampókat vagy szögeket. Olyan 
esetekben, amikor ez szükséges, rögtön a 
megkötés után lyukakat kell készíteni az 
elemek rögzítése érdekében.
Ausztria, AGW Műhely. 
Christian Gurtner, 2011.

a habarcsok gyorsan száradnak, amit a 
két elem különböző színe is mutat – az 
előtérben levőt 5 perccel a mögötte levő 
után vették ki az öntőformából.
Ausztria, AGW Műhely. 
Christian Gurtner, 2011.
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Vasalás és rögzítés

vaSaLáS 
éS RöGZítéS

Vasalás és rögzítés

Definíció
az öntvényelemek rendszerint vasalást tartalmaznak, amelyet vagy az öntés során vagy a kész  
öntvénynek a homlokzatra való felhelyezésekor raktak be.

Egyenértékű terminológia

armatúra, betétezés

Megjegyzések
a megerősítéseket leginkább a hosszúkás elemeknek a szállítás és az elhelyezés közbeni stabilizá-
lására használták. Ezek a fémbetétek általában a felület közelében futnak az öntvények kis vastag-
sága miatt. a vasalások, különösen amikor az öntési eljárás túl korai fázisában helyezték be őket, 
lesüllyedhettek az öntvény aljára, ami a felszínhez túl közeli végleges elhelyezkedésüket eredmé-
nyezhette. a vasalások korróziója következtében fellépő térfogatnövekedés miatti károsodás gyakori 
következmény, nemcsak a rozsdásodás, de valószínűleg a fém magas termikus dilatációja miatt is. 

Kampók és szögek szintén roncsoló hatást gyakorolhattak az elhelyezés közben történt mechani-
kus rázkódás során, amely hajszálrepedéseket idézett elő és amelyek később nagyobb repedésekké 
fejlődtek. a rögzítésre használt kampók rozsdásodása rendszerint nem okoz nagyobb problémát, 
mivel a lukak elég nagyok ahhoz, hogy a fémek térfogatnövekedését lehetővé tegyék.

Balra: helyi felületi leválás egy öntött  
románcement konzol elemen, amelyet a 
vasalás okozott. a vasbetétek túl közel  
vannak a felszínhez. 
Az egykori Állami Műszaki Főiskola 
homlokzata, Cs.Legii, Pardubice. 
Petr Rejman/ UPFR, 2011.

Jobbra: a vasalások képe az öntvény rönt-
genfelvételén. megjegyzendő a kép közepén 
levő finom repedés, amely a betétek 
végéhez közel alakult ki.
Petr Rejman / UPFR együttműködésben  
a Lytomysl kórház Radiológiai Osztályával, 
2011.
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Vasalás és rögzítés

a fenti fotó részlete.
Az egykori Állami Műszaki Főiskola 
homlokzata, Cs.Legii, Pardubice. 
Petr Rejman/ UPFR, 2011.

falazatba szögezett vas horog a románce-
ment elem öntvényt közepén tartó kialakí-
tással. az öntvény bal része megsemmisült, 
mert egy kezdeti repedés alakult ki az 
elhelyezés során. Rendszerint az ilyen 
horgokat a hátsó rétegbe helyezték el majd 
adalékanyagmentes románcement péppel 
töltötték ki. amennyiben lehetséges az ilyen 
fém elemeket fel kell használni a másolatok 
rögzítésénél.
Ausztria, Bécs, Esteplatz, magán lakóház. 
Christian Gurtner / AGW, 2006.

vIzSGáLATOK

a merevítéseket-erősítéseket csak akkor kell vizsgálni, ha gyanítható, hogy a károsodás okozói le-
hetnek. a korróziós állapotuk vizuális becsléssel végezhető el. az elhelyezésre használt fém részek,  
úgymint a horgok, szögek és kampók helyzetét, abban az esetben amikor rétegekkel fedettek és 
szabad szemmel nem láthatók, egyszerű fémdetektorokkal lehet lokalizálni. teherhordó szerepüket, 
szükség esetén statikus mérnökkel, gondosan ellenőriztetni kell.
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Vasalás és rögzítés

HELyREáLLíTáS

Általában
mivel az erősítésre vagy rögzitésre használt fém elemek az eredeti konstrukció részét képezik,  
kezelésük, eltávolításuk vagy helyettesítésük csak akkor jöhet számításba, amikor a korróziós folya-
matokat meg kell állítani, vagy a homlokzat elemek statikai állapotát kell javítani.

Rozsdátlanítás és védelem
a korrodált réteget, amennyire csak lehetséges, mechanikus úton, esetleg homokfúvással, kell  
eltávolítani. a felületet korróziógátló festékkel vagy lakkal kell bevonni amilyen gyorsan lehetséges, 
akár modern festékrendszerek vagy hagyományos minium alapú olajfesték felhasználásával.

Új erősítés és elhelyezés
Ha a régi fémek cseréje mindenképp szükséges, modern anyagok, mint pl. rozsdamentes acél,  
üveg- vagy karbonszál használandó.

A rögzítésre használt fém elemek bevonása
a hagyományos eljárás szerint a szögfejeket, kampókat és horgokat adalékmentes románcement 
habarccsal kell bevonni.

Románcement öntvény beépített vashorog 
feje, a helyszíni helyreállítás és egy modern 
lakkal ellátott kezelés után. 
Ausztria, Bécs, Kaasgrabenkirche. 
Christian Gurtner / AGW, 2007.

több öntvényből álló románcement 
elemet tartó vasszerkezet, amelyet huzalok 
rögzítenek a rácshoz. a fotó a helyszíni 
helyreállítás és a fémek hagyományos  
miniumfestékkel történő védelme után 
készült.
Ausztria, Bécs, Ringstrasse, privát lakóház. 
Christian Gurtner / AGW, 2005.
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ROmáncEmEnt aLaPÚ anyaGOK fIZIKO- 
mEcHanIKaI tULaJdOnSáGaIvaL 

KaPcSOLatBan fELmERÜLő GyaKORI KéRdéSEK

5.
GyAKORI KÉRDÉSEK

Szerkesztette: c. GURtnER, G. HILBERt, d. HUGHES, R. KOZŁOWSKI 
Ezen dokumentum létrejöttét az Európai Közösség 7. Keretprogramjának 
(fP7-Env-2008-1) 226898 számú szerződése támogatta.

NyILATKOzAT: Sem az Európai Közösséget, sem a Közösség megbízásából eljáró bármely
személyt a jelen dokumentumban található információkat és azok felhasználását illetőleg
felelősség nem terheli.t.

91 mintát vettem egy 15 mm vastag vakolatból, aminek megmértem a szilárdságát és a vízfelvevő-
képességét. Hogyan értékeljem az eredményeket ?

92 Használhatok-e portlandcementet, vagy természetes hidraulikus meszet (nHL 5), mint a 
románcementet helyettesítő anyagot egy javítóhabarcsban?

92 Használhatok-e románcementet, mint kötőanyagot, természetes kövek javítóhabarcsaként?
92 melyik románcementet használjam?
93 miként befolyásolja a habarcs tulajdonságait a homok kiválasztása?
94 Hogyan késleltessem a habarcsot?
94 milyen előnyei vannak a daRc eljárásnak…és hátrányai…?
95 Lehet-e használni meszet a habarcs kötésének késleltetésére?
95 akkor miért bonyolítsuk a habarcsot mész hozzáadásával?
95 milyen más módon lehet befolyásolni a habarcs tulajdonságait, ha nem akarunk meszet 

használni?
95 Lehetséges-e a románcement habarcsok színezése pigmentekkel?
95 nem akarom magam keverni a habarcsomat. Hol vehetek zsákos szárazhabarcsot?
96 Kisérleti habarcsokat akarok készíteni, hogy meggyőződjek a tulajdonságaikról. Hogyan utókez-

eljem őket?
97 milyen próbatesteket készítsek?
97 az ideális utókezelés kiváló tudományos megfigyelésekre, de miként hat a kezdeti kezelés a 

valódi habarcs minőségi jellemzőire ?
97 a románcementet felhordásakor vagy a homlokzat javításakor nedvesen kell-e tartani a  

felületet?
98 Használjak-e alapozót, vagy adalékszert a románcement habarcshoz?
98 mire ügyeljek amikor vékony bevonatot (cementlét, vékonyvakolatot) akarok felhordani a törté-

neti felületre?
98 Használhatok-e románcement habarcsot üregek injektálásos megerősítésére? miért használ-

jak románcementet egyéb kötőanyagok helyett?
98 Okoz-e a zsugorodás problémát románcement habarcsok esetében?  
99 tartósak-e a románcementek?
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Mintát vettem egy 15 mm vastag vakolatból, aminek megmértem a szilárdságát és a 
vízfelvevő-képességét. Hogyan értékeljem az eredményeket?
Ez egy valóban bonyolult kérdés és a válasz sem egyszerű. Induljunk ki az alapokból 
és feltételezzük, hogy a vakolat egy javítóhabarcs megtervezése céljából lett megvizs-
gálva. Egy ilyen habarcsot valószínűleg laboratóriumban vizsgálnak a szabvány szerint 
használatos 40 mm vastag acélzsaluzatban készült vakolatmintával.

(I) a vakolat csak 15 mm vastag, és ha minden a minden a feltételezések szerint alakul, a 
15 mm vastag minta a szilárdság kétszeresét szolgáltatja a 40 mm-es azonos habarcsból 
készült mintáénak, ami egyszerűen a vékonyabb mintában a változó feszültségszétosz-
lás függvénye. 

(II) a vakolat egy porózus hordozórétegre lett felhordva, mint pl. a tégla és nem acélra. a 
hordozóréteg vizet fog felvenni a friss habarcsból így megnöveli a habarcs sűrűségét. a 
felvett víz mennyisége függ a tégla vízfelvételi együtthatójától (vfE), a tégla vakolás ide-
jén levő nedvesség állapotától és a habarcsban alkalmazott homok mennyiségétől. Egy 
magas vizfelvételi együtthatójú tégla, amely a vakolat felhordásakor száraz volt, képes 
megduplázni a 15 mm vastag acélzsaluzatban készült habarcs szilárdságát. Két tényező 
csökkentheti a szilárdságot: a felhordás idején nedves hordozóréteg kisebb szilárdságot 
szolgáltat (a történeti irodalom ellentmondó tanácsokat tartalmaz arról, hogy a falazat 
száraz, vagy nedves legyen-e a vakoláskor), ill. a homok használata, amely vizet tart meg 
és a friss habarcsban tovább csökkenti a szilárdságot.

(III) nyilvánvalóan lehetetlen ismerni az alapréteg nedvességi állapotát a vakolat fel-
hordásakor. azonban készülhet egy kezdeti becslés a habarcs nedvességmegtartó-
képességéről azáltal, hogy megvizsgáljuk a homok szemcseméret-eloszlását. Egy 
habarcs kis arányú finom frakcióval (<100 μm) sokkal kevésbé tartja vissza a nedves-
séget, mint egy magas finomfrakciójú habarcs.

(IV) a történeti habarcsokat gyakran kisebb homok adalékkal készítették, mint ami nor-
mális a jelenlegi gyakorlatban. az ilyen habarcs kevesebb vizet igényel, hogy az elfogad-
ható szintű megmunkálhatóságot szolgáltassa. Ezért a vakolata magasabb szilárdságú 
lehet, mint ami elérhető egy magasabb homok tartalmú habarccsal.

(V) a vízfelvételi együttható (vfE) kevésbé érzékeny a homok típúsára. azonban értéke 
nagy mértékben csökkenhet a porózus hordozórétegre felhordva. Emellett a hordozóré-
teg hatása annál nagyobb, minél vékonyabb a vizsgált vakolat. Laboratóriumi teszteken 
a 10 mm vastag habarcs, amelyet magas vízfelvevő képességű téglára hordtak fel a vfE 
érték 20%-a volt az azonos minőségű, de 40 mm acélsablonba öntött habarcsénak.

(VI) Igen nagy bizonytalanság van atéren, hogy megpróbáljuk összehasonlítani az ön 
habarcsát és bármelyik modern javítóhabarcsot. az ön vakolata 100-200 éves és nagyon 
változatos légköri körülményeknek (értsd “utókezlésnek”, érlelésnek) volt kitéve. a vizs-
gálatok azt mutatják, hogy a külső téren utókezelt habarcsok (az Egyesült Királyságban) 
jól összevethetők a laboratóriumi ideális környezetben utókezelt ugyanazon habarccsal. 
Ezeket a vizsgálatokat 91 napos korban végezték el. mindazonáltal a kezelés kezdete 
az első héten kritikus az ilyen összehasonlíthatóság elérésében. a külső környezeti ha-
tásoknak kitett habarcsoknál a szilárdság csak 75%-a volt az előzetesen 7 napig ke-
zelt (érlelt) habrarcsokéhoz képest. valószínűtlen, hogy a történeti habrcsokat 7 napig 
utókezelték volna, ezért ezek a vakolatok nem érték el maximális szilárdságukat. a mik-
roszkópos vizsgálatok alapján bebizonyosdott, hogy ezen vakolatok nyílt pórusszerkezete 
a korai utókezelés hiányát támasztja alá.
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Használhatok-e portlandcementet, vagy természetes hidraulikus meszet (NHL 5), 
mint a románcementet helyettesítő anyagot egy javítóhabarcsban?
az egyszerű válasz az, hogy ezeket a kötőanyagokat nem célszerű használni, ha a 
románcement rendelkezésre áll.

foglalkozzunk először a portlandcementtel. az összetételük alapján összehasonlítható 
habarcsok túl szilárdak, vízfelvételi tényezőjük és páraáteresztő-képességük túl ala-
csony, amely túl erős kötést eredményez a habarcs és a hordozóréteg között, továbbá 
alacsony a porozitásuk, az öntőformáknál az öntött elemek gyártásához igényelt gyors, 
ismételt használathoz képest túl lassan kötnek és szürkés színűek, a románcement 
habarcsoknál megszokott bézzsel ellentétben.

Ezzel szemben az nHL 5 habarcsok gyengébbek, mint a viszonyítható románcement 
habarcsok, magasabb vfE és páraáteresztő-képességgel rendelkeznek, hasonló szi-
lárdságot adnak, a vakolatok porozitása is hasonló a románcement vakolatokéhoz, bár 
magasabb az öntőhabarcsokban. az nHL habarcsok világos színe pigmentek használatát 
igényelheti, hogy jobban alkalmazkodjanak a románcement habarcsokhoz. a lassú kö-
tés és az alacsony kezdeti szilárdság eleve kizárhatja a nHL használatát, mint alkalmas 
kötőanyagot nagyobb öntött elemeknél. azonban az nHL 5 fenntartható helyettesítő 
kötőanyag lehet a vakolatokban.

Használhatok-e románcementet, mint kötőanyagot, természetes kövek javítóhabarc-
saként ?
Igen, erre sok bizonyíték van például franciaországban, ahol a románcementet kat-
edrálisok javításai során használnak. mindenképp fontos a kő és a cement közti 
összeférhetőség figyelmbevétele, különös tekintettel a sók jelenlétére (pl. gipsz), amely 
káros lehet a habarcsrendszerre.

az Egyesült Királyságban a 19. szd. elején volt egy időszak, amikor románcement habarcs-
ot használtak természetes építőkövek imitálására. James Pulham volt a vezéralakja en-
nek a tevékenységnek, amelyet nagyon természetes hatásúnak értékeltek a kortársak.

Melyik románcementet használjam?
Először tájékozódjon a ROcaRE Szabványban annak érdekében, hogy megértse a fel-
használható cementek választékát, mivel pl. néhányuk nem alkalmazható az öntött el-
emek készítéséhez az alacsony szilárdságuk és/vagy a lassú kötésük miatt.

a választása valószínűleg függ a rendelkezésre álló cementek színétől, a cement tulaj-
donságaitól, a régiójában beszerezhető cementektől és a cementgyártó által felaján-
lott technikai támogatástól. amennyiben nincs gyakorlata a románcementekkel való 
munkában, ezt a tényezőt nem szabad alábecsülnie.

Ha a régiójában hozzáférhető cementválaszték van, a legrugalmasabb megoldás lehet 
azokat a legszigorúbb előírásokat és munkafeltételeket meghatározni, amelyek a munka 
kivitelezéséhez szükségesek és kiválasztani a legerősebb és leggyorsabban kötő ce-
mentet a megfelelő alkalmazásra. Ezután az összes többi előírás teljesíthető a különböző 
késleltetési technikák alkalmazásával, a cement- és a homoktartalom módosításával és 
a cement mésszel történő helyettesítésével.

A ROCARE projekt partnerei által gyártott románcementek 

a ROcaRE projekten belül számos kiválasztott románcement kötőanyag készült és került 
tesztelésre. Ezek egy terméksorozat-választékot képeznek, amelyek a piacon már létező 
kötőanyagok kiegészítéseként szerepelnek. a ROcaRE románcementek különböző korai 
szilárdságú osztályhoz tartoznak a ROcaRE Szabvány szerint és ilyen módon külöböző 
alkalmazásokra ajánlhatók. 
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ICIMB - a Krakkói Kerámia és építőanyagok Intézete/Üveg és építőanyagok Részlege 
(http://www.icimb.pl”http://www.icimb.pl). IcImB-nek jelenleg három elérhető tí-
pusú románcementje van, amelyeket kisméretű rotációs kemencében készítenek  
márga felhasználásával meghatározott lelőhelyekről, amely a termék márkanevét 
meghatározza. 

IcImB folwark: a osztályú románcement, fakó színű, rendszerint korlá-
tozott mennyiségben van raktáron, nagyobb mennyiség megrendelésre 
készül. az a osztály B verzióját szintén gyártják, a vevőknek az IcImB-vel 
kell egyeztetni az igényeiket.

IcImB Gartenau: B osztályú románcement, fakó színű, csak korlátozott 
mennyiségben elérhető, valószínűleg nem lesz több termelés ebből a 
márkából.

IcImB Rejowiec; c osztályú románcement, világos fakó színű, rendszerint 
korlátozott mennyiségű készlet, nagyobb mennyiség gyártása kívánság 
alapján történik.

W&P – Wietersdorfer & Peggauer Kalk GmbH, Wietersdorf, ausztria (http://www.wup.at) 
egy románcement márkát készít, amely jelenleg elérhető, Lepol-típusú forgókemencét 
használnak a cég márga alapanyagából: 

W&P Rc, vöröses színű, folyamatosan 10t készlettel rendelkeznek és 
100 tonnás igényt tudnak kielégíteni a soron következő tétel készítését 
megelőző rendeléssel.  

VFB – verein zur förderung der Baudenkmalpflege, mauerbach b. Wien, ausztria kisebb 
tételeket készít aknakemencében, kifejezetten megrendelésre. Ez a szakosított gyártó 
a történetileg hasznosított nyersanyagok készítésére alapozza működését és képes 
kielégíteni a megrendelői speciális igényeit ausztriában és a környező országokban. 
további információkat dr. Karl Stingl-től (karl.sting@aon.at) kaphat. 

a románcement piaca folyamatosan fejlődik, hamarosan új termékek és szállítók lesznek 
elérhetők. Jelen Kézikönyv és a ROcaRE weboldal (www.rocare.eu) folyamatosan frissülő 
információkkal számoll be a legújabb fejleményekről.  

Hosszabb ideje piacon lévő románcementek

vicat ciment Prompt, a Groupe vicat termékét széles körben szállítják Európában és 
jelenleg különböző márka nevek alatt szerepeltetik (pl. “Prompt fix cement” néme-
tországban). a terméket aknakemencében gyártják a cég tulajdonában levő, Grenoble 
melletti nyersanyagból. Ez a szürkétől okkerig terjedő színű kötőanyag a ROcaRE Szab-
vány (norma) szerinti B-osztályú románcementet képviseli. (http://www.vicat.fr)

cemento natural tigre (http://www.cementonaturaltigre.com) Barcelona környékén ta-
lálható kétféle minőségű cementtel látja el a spanyol piacot egyedül, ezek a Rapido és a 
Lento. az aknakemencében gyártott világos okker Rapido románcement a ROcaRE Szab-
vány (norma) szerinti B- és c –osztály határán van. a lassú kötésű cement nem éri el a 
szilárdságot 3 órán belül, ezért nem osztályozható azonos alapon a többi cementekkel.

natural cement marfilegy másik természetes cement, amit Barcelona közelében gyárt 
a cementos collet (http://www.cementoscollet.com). Regionális szinten használják. a 
kötőanyag sajnos nem került tesztelésre a ROcaRE projekt részéről.

Miként befolyásolja a habarcs tulajdonságait a homok kiválasztása?
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Habarcskészítésre jól osztályozott kvarc- vagy karbonáthomok ajánlható. a homok 
kiválasztása kevesbé van közvetlen hatással a habarcs egyéb tulajdonságaira, mint a 
megmunkálhatóságra és a zsugorodásra.  

azonban ássunk kicsit mélyebbre. a finomabb homok használata csökkenti a habarcs 
megmunkálhatóságát. Ezért, hogy a habarcs megfelelően megmunkálható legyen, 
több vizet kell hozzáadni. Ez viszont megnöveli a víz/cement tényezőt, ami csökkenti a 
vegső szilárdságot. a jól osztályozott, ideálistól kismértékben eltérő finomfrakció aránya 
valószínűleg nem okoz lényeges hatást a szilárdságra. a gyakorlatban a habarcsot gyakran 
használják vakolatként a falazati alapra, így figyelembe kell vennünk a habarcs és az alap 
(hordozófelület) közti kölcsönhatást. a finom homok használata feltételezhetően magas-
abb víz visszatartást okoz, amely előnyös a megmunkálhatóság megtartása szempont-
jából. Ehhez kapcsolódik a hordozófelületre felhordott habarcskeverék v/c tényezőjének 
kisebb mértékű csökkenése, ami által a szilárdságnövekedése kisebb lesz, mintha azt 
egy durvább homok használata estében elvárnánk.

a zsugorodásra visszatérve. a kvarchomokkal végzett laboratóriumi tesztek alapján a 
zsugorodás mértéke növekedett amint a finomfrakció (<100 μm) mennyiségét a homok-
ban megnövelték. Ez a hatás nem volt megfigyelhető amikor a hasonlóan osztályozott 
meszes homokot használtak. Ha a zsugorodást egy bizonyos alkalmazás esetén kiemelt 
jelentőséggel bír, különösen javasolt előzetesen kisérletezni a homokkal. 

Hogyan késleltessem a habarcsot ?
Először is, a késleltetés módszere függ a habarcs felhasználásától, azaz öntött el-
emek, vagy vakolatok céljára szánjuk-e, ill. a felhasználandó cementtől is. az öntvény 
habarcsok rövidebb bedolgozási időt igényelnek, mint a vakolóhabarcsok. így a kémiai 
kötéslassítók, mint a citromsav, a nátrium-citrát, vagy a kálium-citrát ideális szerek a 
habarcs cementtartalma 1 súly%-ánál kisebb arányban való alkalmazásakor. azonban 
a legtöbb románcement (tulajdonképpen az összes ROcaRE cement) a kötéslassítók 
túladagolását igénylik, hogy elérjék az 1-2 órás fazékidőt, amely a vakolatoknál a meg-
kívánt mérték. Ebben az esteben a “deaktivált románcement” néven ismert daRc eljárás 
ajánlott. az eljárás részletei megtalálhatók a Kézikönyv “Hidratáció és késleltetés” c. 
részében. a szöveg írásának idején (2013. október) ez a cementtípus még nem kapható, 
mint gyári, zsákos habarcs, így a helyszínen kell előkészíteni. Reméljük azonban, hogy a 
közeljövőben a kereskedelmi értékesítés is beindulhat.

a daRc-habarcsok használata nem javasolt öntvény elemek készítéséhez, mivel a nagyon 
korai szilárdságuk alacsony, amely megakadályozza az öntött elemek gyors kizsaluzását. 
Ez a szilárdság azonban nem jelent problémát a vakolatok esetében.

Milyen előnyei vannak a DARC eljárásnak?
a két fő előny:

(1) az elérhető késleltetésnek vannak határai a kémiai eljárások es-
etén, a daRc eljárás viszont lehetőséget nyújt a fazékidő kiterjesz-
tésére a szilárdság csökkentése nélkül  

(2) Lehetővé teszi a habarcsok újrakeverését, amint azok meghúznak 
és a megmunkálhatóságukat elvesztik. Ez az újrakeverés teszi 
lehetővé a megmunkálhatóságot a kétszeres időtartamig. Emellett 
az újrakeverés és a nagyban megnövekedett fazékidő nem csökkenti 
a már megkötött habarcs szilárdságát. 

…és a hátrányai…

még nem áll rendelkezésre zsákos habarcsként (bár ez hamar változhat) és jelenleg 
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még egy helyszíni eljárást jelent, amelyet részben még tökéletesíteni kell.  a tényleges 
daRc módszert egyszerű alkalmazni, ha a koncepciót megértjük. a laboratóriumi kisér-
letek legtöbb esetben kielégítő bizonyítékkokkal szolgáltak. azonban a cement és homok 
egy bizonyos összetétele nem úgy működött, amint az elvárható lett volna. mint min-
den dolognál, itt is létezik egy ésszerű kompromisszum, ami itt a kemikáliák és a daRc 
kombinációjának a használatát jelenti.

Lehet-e használni meszet a habarcs kötésének késleltetésére?
Sokan úgy gondolják, hogy a meszet a románcement kötésének késleltetésére használ-
ták. Ez így nem igaz, mivel a mész egyszerű hozzáadása a keverékhez egy rosszabb 
minőségű terméket eredményez. Ez azért van, mivel a cement képes gyorsan megkötni 
a mészpép folyékony mátrixában. 

Akkor miért bonyolítsuk a habarcsot mész hozzáadásával?
a történeti habarcsokban használták a meszet és megvan a helye a restaurátorok pa-
lettáján is, azonban ügyelni kell a gondos használatára. a meszet mIndIG késleltetett 
románcementtel kell használni, akár kémiai, akár daRc eljárással készült a keverék.   

a mész használata egyike azon módszereknek, amellyel a habarcs előírt teljesítmény 
elvárásai alakíthatók. Használható bizonyos cementek magas szilárdságának módosí-
tására (ld. a Kézikönyv mellékelt ROcaRE Szabványát). a módosítás függ a cementet 
helyettesítő mész mennyiségétől és a mész típusától, amely a légmésztől az nHL 5-ig 
terjedhet. megjegyzendő, hogy mivel valamennyi nHL kategóriában a technikai paramé-
terek széles tartományban ingadoznak a különböző gyártók esetében, ezért ezeket az 
anyagokat felhasználás előtt szükséges kipróbálni. továbbá a szilárdság módosításán 
túlmenően a mész bevitele növeli a habarcson belüli nedvességszállítást.

a mésznek kisebb a sűrűsége, mint a románcementnek. Ezért ezt számításba kell venni 
amennyiben az anyagokat súly és nem térfogat szerint adagoljuk.

Milyen más módon lehet befolyásolni a habarcs tulajdonságait, ha nem akarunk 
meszet használni?
a legegyszerűbb mód a cement és a homok arányának szabályozása a keverékben. 
alapvetően, minél soványabb a keverék, annál gyengébb a habarcs. fontos megérteni, 
hogy a szilárdságot a víz/cement tényező és nEm a víztartalom szabályozza, ami utóbbi 
leginkább a megmunkálhatóságot befolyásolja. feltételezve, hogy a víztartalom konstans 
marad miközben a keveréket egyre soványítjuk, a folyamat a víz/cement tényező emelke-
déséhez és ezáltal a szilárdság csökkenéséhez vezet. 

Egy hasonlattal élve a mész és a keverékarányok együttes használata olyan, mint a 
golfjátékos előnye, aki a pályán több, mint egy ütővel játszik. 

Lehetséges-e a románcement habarcsok színezése pigmentekkel?
a románcement habarcs természetes ásványi kötőanyag, így teljes egészében lehet-
séges pigmentek hozzáadása a keverékhez. azonban a románcement saját színe miatt 
csak egy szűkebb színskála, főként a meleg földfesték színek, használata lehetséges. Ez 
változatos ásványi pigmentek használatával, vagy a megfelelően színezett homok válasz-
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tékával érhető el. 

a pigmentek alkalmazásával körültekintően kell eljárni. nagy fajlagos felületük miatt 
kedvezőtlen hatásuk lehet a habarcs szilárdságára. azonban 3%-ig terjedő pigment tar-
talom nem okoz problémát a habarcsban.

Nem akarom magam keverni a habarcsomat. Hol vehetek zsákos szárazhabarcsot?
a piacon a románcementek növekvő elérhetőségének köszönhetően a készre kevert res-
taurátorhabarcsok növekvő kínálata van jelen. az alábbi példák mutatják az elérhető anya-
gok választékát (a részletes technikai információk megtalálhatók a gyártók weboldalain. 
a ROcaRE nem vállal felelősséget a termékek összetétele és minőségét illetően):

Remmers Baustofftechnik GmbH, Löningen, Németország, www.remmers.de
az Rc készítmények, amelyek a románcementet kötőanyagként használják:

  Stuckmörtel Gf RZ (gyorsan kötő stukkó/öntvény habarcs)

  fugen- and Ergänzungsmörtel RZ (habarcs fugák kitöltésére és  
helyreállításra) durva- és finomőrlésű adalékanyaggal

  versetzmörtel RZ (javítóhabarcs természetes kövekhez)

  feinspachtel RZ (finom őrlésű befejező/finiselő habarcs)

Kerámia és Építőanyagok Intézete, Varsó, Üveg és Építőanyag Osztály Krakkó, www.icimb.pl
Románcement alapú termékek választéka az intézetben félüzemi szinten készítve:

  vakolóhabarcs

  vakolatbefejező (simító) vékonyréteg

  öntvény habarcs

  homlokzatfesték

RöfixAG, Röthis, Ausztria, www.roefix.com/

  Belitfeinschlämme (habarcs kis öntvények, vagy finom tagozatok  
részére)

  BelitGussmörtel (habarcs öntvények, falazatok és kőjavítás részére)

 mindkét habarcs hibrid összetételű

RomanCementPlaster (RCP), Alteglofsheim, Németország, www.rocemplaster.eu

  Roman Guss- und Stampfmörtelsystem (öntvényhabarcs)

  RcP Roman Zugmörtelsystem (habarcs tagozat lészítéséhez)

  RcP Roman fugmörtelsystem (fugázó habarcs)

  RcP Roman Putzmörtelsystem (vakolóhabarcs)

  RcP Roman Injektionsmörtelsystem (injektáló habarcs)

  RcP Roman Kalkfarbsystem (festék)

  RcP Roman Salzspeicherputz (vakolóhabarcs sóterhelt hordozó  
réteghez, 2013-tól kezdődően) 

az összes habarcs hibrid összetételű. továbbá ezeket a szabvány szerinti, 
románcementre alapuló zsákos habarcsokat, speciális restaurátori igények 
esetén az RcP módosítja és le is szállítja a megrendelőnek.
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Kisérleti habarcsokat akarok készíteni, hogy meggyőződjek a tulajdonságaikról.  
Hogyan utókezeljem őket?
a tiszta románcement a szilárdságát csak a hidratációból - a cement és a víz közti kémiai 
reakcióból -, nyeri. Ezzel ellentétben a hibrid habarcs szintén hidratálódik, de karbonáto-
sodik is, amely azt jelenti, hogy levegőnek be kell hatolnia a habarcsba.

Ezért a tiszta románcement habarcsot víz alatt kell utókezelni, míg a hibrid habarcs 
utókezelése 21 napig magas relatív páratartamon (95 % rH) történik, amelyet további 
kezelés követ 65% rH értéken. Ezek az eljárások hozzák ki a legjobb tulajdonságokat a 
habarcsból. 

Milyen próbatesteket készítsünk?
az Európai Szabvány szerinti habarcsok 16x4x4 cm méretű öntőformában készülnek. 
azonban azt tapasztaltuk, hogy a falazat, amelyre a habarcsot felhordják, befolyásolja an-
nak működési jellemzőit. Ezen hatás megfigyelésére, amennyiben ez egyáltalan fellépne, 
olyan további, 16x4cm-es próbatestek előállítása szükséges, amelyeket vagy két falazati 
elem vagy egy falazati elem és egy acéllap közé kell kiönteni. az előbbi a habarcságynak 
téglák közti, míg az utóbbi a vakolatoknak modellezéséhez lényeges. az öntőformák közti 
hézagot úgy kell megválasztani, hogy az jellemző legyen a felületre felhordandó habarcs-
réteg vastagságára.

az Európai Szabványtól eltérő bármilyen más minta használata magas szintű szakértel-
met és tesztelési képességet igényel, ezért legjobb, ha ezek elkészítését egy szakképzett 
laboratórium végzi el. Komoly megfontolást igényel továbbá a “nem-szabványos” tesz-
telés járulékos költségeinek igazolása is.

Az ideális utókezelés kiváló tudományos megfigyelésekre, de miként hat a kezdeti 
kezelés a valódi habarcs minőségi jellemzőire?
Kimutatták, hogy a gyenge kezdeti kezelés, vagyis a korlátozott nedvesség-utánpót-
lás, gyengébb tulajdonságokat eredményez tekintet nélkül a habarcs később tapasz-
talt állapotára. fontos a kb. egy hetes utókezelés a maximális jellemzők eléréséhez. a 
műteremben készített öntött elemeknél az alábbi irányelv minimalizálja a felületi kivirág-
zást vagy elváltozást:

(1) az öntvény készítésekor jó szolgálatot tesz egy digitális hőmérő 
behelyezése a habarcselem hátoldalán. az aluminátok hidra-
tációja kifejezett hőmérséklet emelkedést eredményez. amikor a 
hőmérséklet csökkenni kezd, az elem kizsaluzható

(2) a kizsaluzott öntött elemet 2 napig a szabad levegőn lehet hagyni

(3) Ezt követően az elemet nedves zsákokkal kell beborítani és egy 
további héten át így tartani

A románcementet felhordásakor vagy a homlokzat javításakor, nedvesen kell-e tar-
tani a felületet?
Két szempontot kell figyelembe venni ebben a kérdésben. a javítóhabarcs felhordása előtt 
az alap(hordozó)réteg jól előnedvesített kell hogy legyen, de nem annyira, hogy felesleges 
víz maradjon a felületen, amit nem tud felszívni. a habarcsot kötése után egy ideig ned-
vesen kell tartani, ideálisan kb. egy hétig a kivánt struktúra jó kifejlődése érdekében. Ez 
különösen szükséges a megkivánt szilárdság kialakulásához, hogy ezáltal minimálisra 
csökkentse a zsugorodási repedezettségre való hajlamot. 

Használjak-e alapozót, vagy adalékszert a románcement habarcshoz ?
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a polimerekkel modifikált alapozókat általában a nem nedvszívó hordozófelületeken 
használják. azonban a románcement vakolatokat kapillárisan aktív abszorbens falazokra 
hordják fel és az alapozó használata nem szükséges. az nHL 5 habarcsokhoz hasonló 
adhéziós erőt laboratóriumi körülmények között mértek.

Olyan esetben, amikor a kisléptékű javítás nagyon vékony, vagy a javító folt széle nagyon 
vékony, a fellevelezés kockázatának lehetősége fennálhat a gyors párolgás és a hor-
dozóréteghez nem megfelelő adhézió vagy a túl tömör hordozófelület miatt. az alapozók 
használata ilyen esetekben különösen hasznos, mivel egyrészt javítják a habarcs köté-
sét az alapréteg felületéhez, másrészt segítik csökkenteni az alapréteg felesleges ab-
szorptivitását. mindazonáltal az alapréteget előzetesen jól be kell nedvesíteni. Számtalan 
vízalapú polimer diszperzió, rendszerint akrilgyanták használhatók ilyen célokra, gyakori 
recept a polimer 5 %-os vizes oldata amit a még nedves habarcshoz kevernek. továbbá 
a bekeveréshez hazsnált vízhez is adagolhatunk ilyen diszperziókat. Ez elősegíti a javító-
anyagnak az alapréteghez történő jó tapadásának a kialakulását. az adalékszerek tulaj-
donságairól a forglamazóknál tajákozódjunk.

a légpórusképzők a faggyal és sókárokkal szembeni ellenállás növelésében lehetnek 
hasznosak. alkalmazásukat csak gyári habarcsok esetén ajánljuk, mivel a vislekedésüket 
nagyban befolyásolja a homok szemcseméret-eloszlása, továbbá a megfelelő habarcsre-
ceptúra kialakításához is nagyfokú tapasztalat szükséges. 

Mire ügyeljek amikor vékony bevonatot (cementlét, vékonyvakolatot) akarok fel-
hordani a történeti felületre?
Receptúra és késleltetés: tiszta cementtej, lehetőleg finom adalékanyaggal (érdesített 
alaprétegre) és pigmentekkel alkalmazható. a késleltetést levegőre kihelyezéssel lehet 
elérni a teszteléssel meghatározott időtartamban. a víz/cement tényezónek olyannak 
kell lenni, hogy megfelelően folyékony konzisztenciájú legyen a kiválasztott adalékanyag/
cement aránynál.

továbbá számos fontos részletet is figyelembe kell venni. az alapréteget meg kell tisz-
títani a felület porozitásának növelése érdekében, nagyfokú előnedvesítés szükséges, 
ami a páratartalom forrásaként funkcionál az elegendő hidratáció elérésé érdekében. 
megfelelő utókezelés szükséges a párolgás mértékének csökkentésével, vagy a meg-
keményedett cementlé-bevonat nedvesítésével.

Használhatok-e románcement habarcsot üregek injektálásos megerősítésére? Miért 
használjak románcementet egyéb kötőanyagok helyett? 
a románcement ideális anyag erre a célra, mivel az injektáló habarcs típusokra speciális 
tulajdonságú elvárások léteznek. a mechanikai kompatibilitás és az akadálytalan páradif-
fúzión túl az anyagnak biztosítania kell a hatékony szilárdulást a falazat nagy mélységű 
üregeiben még nagy mennyiségű nedvesség jelenlétében is. amíg az első két tulajdon-
ság a mészhabarcsokra is fennáll a gyakorlatban sok példa ismert, ahol mész-, vagy 
hidraulikus mész technológiát használó injektálást követően még több év után sem mut-
attak megfelelő szilárdsági értékeket. a karbonátosodás mechanizmusa, amellyel a lég- 
mész habarcsok elérik a végső szilárdságujat, súlyosan gátoltak ezekben a zárt terekben. 
másrészt a portlandcement habarcsok merevek, alacsony páraáteresztő-képességgel 
rendelkeznek és sókat is tartalmazhatnak. a polimer rendszerek, hacsak nem diszper-
zióként vannak alkalmazva (amelyben kis adhéziós erőt fejlesztenek ki), párazáró réteget 
képeznek. Elszíneződést is okozhatnak az öregedéssel, különösen a porózus alapré-
tegeken, ahol áthatolnak a felszínre.

a románcementek számos kiváló tulajdonsággal rendelkeznek erre a felhasználásra. 
a kötőanyag körültekintő kiválasztásával, lehetőleg egy hibrid rendszer használatával, 
a habarcs összetétele és a késleltetés technikájának megválasztásával a habarcs 
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megtervezhető úgy, hogy az a konszolidálás végett az üregekbe befolyjon anélkül, 
hogy az injektálás befejezése előtt megkössön. továbbá a megkötött habarcs rendel-
kezni fog a megfelelő szilárdsági és páradiffúziós tulajdonságokkal, hogy biztosítsa az 
összeférhetőségét az alapréteggel.

Okoz-e a zsugorodás problémát románcement habarcsok esetében?  
a románcement habarcsok zsugorodása a száradási folyamat során megy végbe. mivel 
a zsugorodás rendszerint korlátozott, pl. a stabil falazati alapréteg által, a habarcsré-
teg kitágul és megrepedhet amikor a nyúlás meghaladja a kritikus mértéket. a finom 
zsugorodási repedések sok történeti románcement öntvénynek és vakolatnak közös 
jellemzője. 

a száradási zsugorodás kapcsolatban van a környezet relatív páratartalmával, a használt 
cement típusával, a habarcsban használt homok mennyiségével és a v/c tényezővel. így 
egy adott cement zsugorodása csökken, amint a nedvesség növekszik, a homok mennyi-
sége növekszik és a v/c tényező csökken. 

a cementben gazdag öntvényhabarcsok hajlamosabbak a repedezettségre, mint a sován-
yabb vakolati habarcsok, mivel csak a cementmátrix zsugorodik, míg az adalék inert 
fázisként viselkedik a száradás során. Laboratóriumi mérések és a helyszíni helyreállí-
tási munkát modellező gyakorlati tesztek során nem voltak kimutathatók repedések 2:1 
homok:cement térfogatarányú habarcsösszetétel esetén. 

Ha cementben gazdag összetételű folyékony konzisztenciájú habarcs használata szük-
séges, pl. finom részletekben gazdag öntvények gyártására, vagy tömör befejező (finiselő) 
réteg kialakítására, a vakolaton repedések jelenhetnek meg. Különösen kedvezőtlen hely-
zet adódik, amikor a frissen készült öntvényeket gyors szárítással kezelik, amely ned-
vességi gradienst és ezáltal az öntvényen kialakuló különböző repedéseket okoz. Ilyen 
esetekben ajánlott, hogy próbákat végezzenek a javasolt habarcs összetételhez és kez-
elési körülményekhez a repedési hajlam meghatározására. általános szabályként aján-
lott, hogy az öntvényt kizsaluzása után hagyják állni a darabot a műterem levegőjén két 
napig. Ezt követően az elemet fedjék be nedves zsákkal és ebben az állapotban tartsák 
további egy héten át. 

Tartósak-e a románcementek?
a románcement habarcsok használatának 200 éves tapasztalata az európai építészetben 
azt mutatja, hogy nagyon tartósak, feltéve, hogy a vízzel telítődést elkerülték. a helyes 
épület-karbantartás lényeges velejárója, hogy a meghibásodott vízelvezető-rendszereket 
javítsák, hogy ezáltal az esetleges vízkároknak elejét vehessék.
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IROdaLOm

6.

felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alább felsorolt cikkek nagy része a projekt  
honlapjáról  (www.rocare.eu) ingyenesen letölthető.
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Bevezetés

Bevezetés

a románcement egy hidraulikus tulajdonságokkal rendelkező cement, amelyet agyagos 
és egyéb szilikát komponenseket tartalmazó természetes meszes anyagokból (márga), 
viszonylag alacsony hőmérsékleten égetnek kálciumaluminát és kálciumszilikát fázisok 
létrehozása céljából. Ez a megkülönböztető jellemző a román- és a modern portland-
cementek között. az utóbbiban a meszes és agyagos fázisokat (vagyis mészkövet és 
agyagot) beállított receptúra szerint gondosan összekeverik a megkívánt összetétel 
érdekében. Ezzel szemben a románcement összetételét az adott márgaformáció diagene- 
zise határozza meg. az uralkodó szilikát fázisok a dikálcium-szilikát β és α´ polimorf 
módosulatai. a cementet porrá törik, ami a vízzel való keverést követően jellegzetesen 
gyorsan köt és szilárdul.

a románcement egyaránt készülhet akna- vagy rotációs kemencében. adott esteben 
a kemence különböző zónáiban nagy hőmérsékleti gradiensek léphetnek fel. Ez kis 
mennyiségű trikálcium-szilikát létrejöttét eredményezheti a gyártás során. a minőségi 
románcementek tartalmazzák az eredeti márga nem kalcinálódott komponenseit, mint 
pl. kalcitot vagy kvarcot.

a románcement piacát a kis- és a nagyüzemi gyártók egyaránt biztosítják. Különösen az 
előző csoportban a termelés csak időszakosan történhet, következésképpen ez a Szab-
vány alkalmazkodik a gyártás és a forgalmazás jellegéhez az előírt követelményekben 
olyan cement esetéban, amely megfelel jelen Szabványnak.

a hidraulikus tulajdonságok kizárólagosan a természetes alapanyag speciális kémiai 
összeteléből erednek. az őrlést elősegítő adalékszerek használata 0,1 %-ig megenge-
dett. a románcementek semmi egyéb adalékszert nem tartalmaznak.

Számos románcement kötése olyan gyors, hogy kötéslassítás használata szükséges an-
nak érdekében, hogy kielégítő habarcsok készülhessenek belőlük. a késleltetés különféle 
technikákkal érhető el beleértve a kémiai anyagok hozzáadását (pl. citromsav, nátrium-
citrát, kálium-citrát), vagy a deaktiválási (daRc) technikát, amely során a cementet előírt 
mennyiségű vízzel elő hidratálják. Jelen Szabvány csak azokra a habarcsokra vonatkozik, 
amelyekben a késleltetés különböző kémiai késleltetőkkel történik. 

az Európában hozzáférhető különböző nyersanyag-források a románcementek széles 
választékát szolgáltatják. így feltételezhető, hogy a románcement és egy kémiai kö-
téslassító közti kölcsönhatás nem azonos az összes lehetséges variáció között. Követ-
kezésképpen ez a Szabvány nem írja elő egy meghatározott kötéslassító használatát, ha-
nem, hogy a megfelelő kötéslassító kiválasztása a gyártónál maradjon, azzal a feltétellel, 
hogy azt szerepeltesse a megfelelőségi tanúsítványon.

Hasonló szellemben a különböző cementekkel, de azonos mennyiségű és közös kö-
téslassítóval készült szabvány habarcsok bedolgozási ideje (En 1015-9) is változó. amíg 
a kötéslassító mennyiségének növelése a kötési időt növeli, jellemzően növeli a 3-órás 
szilárdságot is, ugyanakkor a 28-napos szilárdságot csökkenti. a megnövelt dózis komoly-
an befolyásolhatja a cement szilárdulságának fejlődését, ezáltal 1% feletti citromsav, 
vagy más kötéslassító használata esetén az ennek megfelelő mólekvivalens mértéké-
nek, használata nem javasolt. a cementgyártó kötelezettsége, hogy meghatározza a 
megfelelő kötéslassítót a megfelelősségi tanúsítványon.

Jelen Szabvány a választott kötéslassító alkalmazását az 5-10 perces késleletetés eléré-
séhez alkalmazza. aban az esetben, amennyiben a dózis meghaladná a fenti útmutatás 
szerinti értéket, alternatív eljárásokat is alkalmazhatunk (ld. “a habarcsok bekeverése” 
c. bekezdést).
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Alkalmazási terület

Alkalmazási terület

Jelen Szabvány a románcement alábbi használataira vonatkozik:

  habarcsok elkészítése a 19. és 20. szd. eleji építészeti elemek 
konzerválására, helyreállítására (pl. vakolatok, öntvények)

  elenkori építési tevékenységek részére készülő, a románcement 
különleges tulajdonságait (pl. utcabútorok rögzítése, szórt bevonatok 
alagutaknál) kihasználó, cementhabarcsok vagy betonokt

  különböző injektálóhabarcsok elkészítése egyéb konzerválási, res-
taurálási  tevékenységeknél (pl. mozaikok helyreállítása)

Ez az alapja a különböző típusú románcementek osztályozásának. Ez adja meg továbbá 
a kémiai és fizikai tulajdonságaik felé támasztott követelményeket is, amelyek a román- 
cement típusától függenek.

a románcement kiválasztásának – különösen a különböző felhasználások és a környezeti 
kitettség vonatkozásában –, követnie kell a megfelelő európai, nemzeti szabványokat és/
vagy a felhasználás helyén érvényes szabályozásokat vagy irányelveteket.

Szabvány referenciák

En 196-1 A cementvizsgálat módszerei – 1. rész: A szilárdság meghatározása

En196-2 A cementvizsgálat módszerei – 2. rész: A cement kémiai vizsgálata

En 196-3 A cementvizsgálat módszerei – 3. rész: A cement kötési idejének és  
épségének meghatározása

En 196-6 A cementvizsgálat módszerei – 6. rész: A szemcsefinomság meghatározása

En 1015-9 Vizsgálati módszerek falazó habarcsokra – 9. rész: A bedolgozási idő és a friss 
habarcs korrekciós ideje

En 1015-18 Vizsgálati módszerek falazó habarcsra – 18. rész: A megszilárdult habarcs 
kapilláris vízfelvételi együtthatójának meghatározása

En 12617-4 Termékek és rendszerek a beton szerkezetek védelmére és javítására –  
Vizsgálati módszerek – 4. rész: A zsugorodás és tágulás meghatározása
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Definíciók

Definíciók

Karakterisztikus érték

az a százalékos érték, amely kifejezi, hogy az adott populáció mekkora hányadára 
jellemző az adott percentilis Pk érték.

Románcement

Olyan cement, amelyet egyetlen nyersanyag alacsony hőmérsékleten történő égetésével 
készítenek és ezt követően finom porrá őrölnek.

Cement tulajdonságok

A ROMáNCEMENT SzAbváNy SzERINTI KÉMIAI KövETELMÉNyEI

a románcementnek meg kell felelnie az 1. táblázatban foglalt követelményeknek és a 
3. oszlop értékeinek, amikor a bevizsgálas a 2. oszlopban hivatkozott szabványok szerint 
történik.

1. Táblázat: a románcement kémiai követelményei

1 | TuLAJDONSáG 2 | REFERENCIA TESzT 3 | KövETELMÉNyEK

Izzítási veszteség En 196-2 ≥2% ≤ 14%

Oldahatatlan maradék En 196-2 ≤ 12%

Szulfát tartalom (SO3) En 196-2 ≤ 4%

Klorid tartalom En 196-2 ≤ 0.1%

továbbá, a románcement nem tartalmazhat több mint 5%, röntgendiffrakciós (XRd) 
mérés alapján meghatározott, trikálcium-szilikátot.

ROMáNCEMENTEK SzAbváNy SzERINTI FIzIKAI TuLAJDONSáGAI

a románcementnek meg kell felelnie  a 2. táblázat követelményeinek. néhány eset-
ben előfordulhat, hogy a románcement az összes követelménynek megfelel a kötési idő 
tkivételével. Ez esetben a cement, mint lassú kötésidejű románcement osztályozandó.

2. Táblázat: a románcement fizikai követelményei

TuLAJDONSáG KövETELMÉNyEK

épség ≤ 15 mm

Kezdeti kötés ≤ 10 mins

végső kötés ≤ 15 mins

Szitamaradék ld. 4.2.3

fajlagos felület ld.  4.2.3
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Habarcs tulajdonságok

MINTáK ELőKÉSzíTÉSE A KöTÉSI IDő ÉS Az ÉpSÉG ÉRTÉKELÉSÉRE

a habarcsokat a szabványos 0,65 víz/cement tényezővel kell elkészíteni. 

a rögzített v/c-tényező használatát a gyors kötés követeli meg, amely a hagyományos 
konzisztenciájú habarcsok készítését lehetetlenné tenné. 

300 g cementet egy edénybe helyezünk és 195g vízet adunk hozzá. a kötés idejének 
meghatározása a víz hozzáadásával kezdődik. az alkotórészeket 10 mp-ig kell kever-
ni egy háztartási kézi mixerrel. a habarcsot, amilyen gyorsan lehet, át kell helyezni az 
öntőformába.

A KöTÉSI IDő ÉS Az ÉpSÉG MEGHATáROzáSA

a kötésidő és az épség megbecsülését az En 196-3 szabványnak megfelelően kell 
elvégezni.

FAJLAGOS FELÜLET ÉS SzITA MARADÉK

a szita maradék és a fajlagos felület tipikus értékei lézerdiffrakcióval mérve  a 300 μ-os 
szitán 1%,  ill. 4000 – 8000 m2/g. azonban a történeti anyagokhoz való illeszkedés érdeké-
ben a megrendelő előírhat ettől eltérő kivánt parameter értéket, amelynek illeszkednie 
kell a felhordás idején használt rendszerhez.  

Habarcs tulajdonságok

MINTáK ELőKÉSzíTÉSE NyOMóSzILáRDSáG MÉRÉSÉHEz

Általánosságban

a nyomószilárdság meghatározása az En1961-1. szerint történik. mérésenként 3 minta 
elkészítése szükséges.

Módosítás az EN 196-1 szabványhoz

(1) a habarcs összetétele

a víz/cement tényező 0,6 270 +/- 1 g víz tömegével számolva.

a magas vízigényű románcementek bedolgozhatóságának elérése céljából a cement/
adalékanyag arány lecsökkenthető 1:2 vagy  1:1 arányra, amint egyenértékű 625 +/- 2 g, 
ill. 1350 +/- 5 g cement tömegével és 375 +/- 1 g, ill. 810 +/- 2 g víz tömegével. az ilyen 
módosításokat fel kell tüntetni a hatósági bizonylaton.
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Habarcs tulajdonságok

(2) a habarcs bekeverése

a javasolt keverési eljárás a következő:

(a) oldja fel a kötéslassítót a vízben

(b) helyezze a cementet az edénybe és indítsa be a mixert alacsony 
fordulatszámon. adagolja a vizet ügyelve mind a víz, mind a cement 
pontos mennyiségének betartására

(c) a keverési idő mérése közvetlenül akkor kezdődik, amikor a víz a 
cementtel kapcsolatba kerül. Kiegészítésként jegyezze fel a kezdő 
időponthoz legközelebbi másodpercet

(d) 30 mp keverés után a homokot adagolja egyenletesen a következő 
30 mp ideje alatt. Kapcsolja a mixert nagyobb sebességfokozatra és 
folytassa a keverést további 30 mp-ig

(e) állítsa le a mixert 30 mp-re és egy gumi-, vagy műanyag lapáttal 
kaparja le az edény falára tapadt habarcsot és helyezze az edény 
közepére

(f) folytassa a keverést magas fordulatszámon 60 mp-ig, amíg a teljes 
keverési idő el nem éri a 3 percet

azon románcementek esetében, amelyek olyan gyorsan kötnek, hogy a habarcs vagy a 
keverőedényben vagy keverés közben köt meg, vagy még mielőtt a habarcs egyenletesen 
eloszlana az öntőformában, a “gyors keverési módszer” alkalmazandó:

(a) oldja fel az adalékanyagot a keverővízben

(b) helyezze  a cementet az edénybe és indítsa be a mixert alacsony 
fordulatszámon. Keverje 2 percig

(c) öntsön vizet ügyelve arra, hogy mind a víz, mind a cement  
mennyisége változatlan maradjon

(d) a keverési idő mérése azonnal kezdődik, amint a víz a cementtel 
kapcsolatba kerül. Kiegészítésként jegyezze fel a kezdő időponthoz 
legközelebbi mp-et

(e) 10 mp keverés után kapcsolja a mixert nagy sebességfokozatra és 
folytassa a keverést további 15 mp-ig

(f) állítsa le a mixert 10 mp-re és egy gumi-, vagy műanyag lapáttal  
kaparja le az edény oldalára, vagy aljára tapadt habarcsot és  
helyezze az edény közepére

(g) folytassa a keverést nagy sebességen 15 mp-ig, vagyis amíg a  
teljes keverési idő 50 mp nem lesz

(3) a habarcs tömörítése

a tömörítés ajánlott módszere a vibrációs asztal használata. a habarcsot két rétegben 
helyezzük az öntőformába, minden réteg beöntése után vibráljuk a habarcsot. a minták 
finiselését acél kőműves szerszámmal végezzük. Ezeket az munkafolyamatokat a kez-
dési időtől számított 5 percen belül be kell fejezni.

a “Habarcs bekeverése” c. részben leírtak alapján előállított gyorsan kötő románce-
mentekre az alábbi eljárást kell alkalmazni:

(a) helyezze az öntőformát a vibrációs asztalra és kapcsolja be
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Habarcs tulajdonságok

(b) helyezzen be egy réteg habarcsot a formába

(c) amennyiben szükséges kezdje el a minta finiselését mielőtt a vibrá-
lás befejeződött

(4) a habarcsok érlelése, utókezelése

a habarcsot megkötése után az öntőformával együtt egy nedves rongyot tartalmazó 
műanyag zsákba helyezzük (95% +/- 5% rH). nem több, mint 20 perccel az első teszt ideje 
előtt (ld. “a nyomószilárdsági minták kora” c. részt) a mintákat kivesszük az öntőformából 
és változatlan atmoszferikus körülmények között tartuk. 3 órás korukban 3 minta nyo-
mószilárdságát vizsgáljuk, a többi mintát 20 0c-os hőmérsékletű vízbe helyezzük. 

(5) a nyomószilárdsági minták kora

Számítsa ki a minták korát a kezdő időtől (ld. “a habarcs bekeverése” c. részt). végezze el 
a szilárdsági teszteket a különböző korokban a következő határértékekkel:

  3 h +/- 5 mins
  24 h +/- 15 mins
  7 nap +/- 2 h
  28 nap +/- 8 h
  91 nap +/- 8 h

A ROMáNCEMENT SzAbváNyOS SzILáRDSáGI KövETELMÉNyEI

A románcement osztályozása

a románcement osztályozása a 3 órás szilárdságon alapul, amikor “a minták előkészítése 
a nyomószilárdságra” c. részben leírtak alapján tesztelik a habarcsokat (ld. még az 1. 
mellékletet a további javasolt osztályozásra). a románcementet a jelölés és a nyomószi-
lárdság szerint kell osztályozni mPa-ban kifejezve a 3. táblázat szerint.

3. Táblázat: a románcement típusai

OSzTáLyzáS 3 óRáS SzILáRDSáG

a ≥ 5.0

B < 5.0 ≥ 1.0

c < 1.0

Ezáltal a románcement Rc a, Rc B, vagy Rc c osztályozású lehet.
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1. melléklet (tájékoztató jellegű)

MINTáK ELőKÉSzíTÉSE A zSuGORODáS MÉRÉSÉHEz

Általánosságban

a mintákat “a nyomószilárdság mérésére szolgáló minták előkészítése” c. fejezettel 
összhangban kell elkészíteni, ugyanazt a kötéslassítót használva, amelyet a szilárdság 
becslésére szolgáló minták készítésénél használtunk. Szükség esetén gondoskodjunk a 
mérőcsapokról az En 12617-4 alapján.

Utókezelés és kitettség

a mintákat 3 órás korukban kell kizsaluzni és víz alatt tartva utókezelni, mielőtt 3 napos 
korukban normál körülmények 20 ± 2°c és 60% ± 10% RH közé helyezzük őket. Javasolt 
a mérőcsapok vazelinnel való bekenése, hogy minimalizáljuk a sólerakódást a csapokon. 
Koronként három mintát teszteljünk.

Eljárás és ütemezés 

a méréseket az En 12617-4 előírásainak megfelelően kell végezni. Kiegészítésként je-
gyezzük fel az összes minta súlyát. 

A ROMáNCEMENTEK SzAbváNy SzERINTI zSuGORODáSI ELőíRáSAI

a mért zsugorodás összhangban az “a minták előkészítése a zsugorodás méré-
sére” eljárásban leírtakkal, kevesebb kell legyen, hogy 2 mm/m-nél. a nagy vízigényű  
cementekre (ld. “Habarcs összetétele”) nincsen megfelelő adat, amelynek alapján 
meghatározható lehetne ilyesfajta követelmény. Következésképpen mind a habarcs 
összetételét, mind a mért zsugorodást fel kell tüntetni a megfelelősségi tanúsítványon. 

1. melléklet (tájékoztató jellegű)

azt találtuk, hogy nincs szükségszerű kapcsolat a korai szilárdság és az ismételt perió-
dusú utókezelés utáni szilárdság között. Következésképpen, néhány potenciális fel-
használó további információkat igényelhet a hosszabb távú viselkedéssel kapcsolatban. 
az a1 táblázat a korábbi 3. táblázat kiterjesztését mutatja.

A1 Táblázat: a románcementek kiterjesztett osztályozása

OSzTáLyzáS 3 óRáS SzILáRDSáG 91 NApOS SzILáRDSáG

I ≥ 5.0 ≥ 25

II < 5.0 ≥1.0 ≥ 15

III < 1.0 ≥ 10

Ezek szerint a románcementek RcI, RcII vagy Rc III besorolást is kaphatnak.


